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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SETOR PROPEDÊUTICO CIRÚRGICO 
 
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a Reunião 1 
Ordinária do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica (DCGP), 2 
sob a Presidência interina do Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza. Estiveram presentes os 3 
Professores Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Gustavo Meirelles 4 
Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Vicente de Paulo Silva, Ronald Soares dos Santos, 5 
Jacqueline Braga Pereira Dantas, Joyce de Souza Fiorini Lima e as discentes Aline Lopes 6 
Coelho, Alba Larissa dos Santos Esperidião (suplente Bruna Lopes dos Santos Lage) e 7 
Júlia Viegas Alves (suplente de Sofia Magalhães Parreiras). O presidente iniciou a reunião. 8 
I. EXPEDIENTE: 1) Comunicações: 1.1) Departamentalização: O Prof. Iure ressaltou 9 
que com o processo de departamentalização, haverá os benefícios relacionados 10 
principalmente à legitimidade, uma vez que os setores até então, não eram reconhecidos 11 
como departamentos pela Universidade. A partir de agora, serão também atreladas 12 
responsabilidades tais como, qualidade e quantidade de produção cientifica, sendo 13 
inclusive avaliados sob esse aspecto, sendo importante, definir as linhas de pesquisa do 14 
departamento. 1.2) Ausência justificada na reunião: A técnica administrativa Giselle 15 
Luciane Murta, o Prof. Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues e o Prof. Sávio Lana Siqueira 16 
justificaram ausência em decorrência de problemas de saúde. O Prof. Nivan Santos Gribel 17 
justificou a ausência devido à participação no 40o Congresso Paulista de Urologia que 18 
ocorreria no período de 7 a 10 de Setembro. O Prof. Alexandre de Almeida Barra, por sua 19 
vez, justificou a ausência em decorrência da participação em um evento na Associação 20 
Medica para organização da Campanha Outubro Rosa relacionada ao câncer de mama 21 
que ocorreria na data de hoje às 19 horas. O Prof. Iure sugeriu que o houvesse mais 22 
critério com o processo de justificativa de faltas em reuniões, uma vez que, implica 23 
diretamente no processo resolutivo do Departamento. O objetivo é que se faça valer o que 24 
determina o Regimento da Universidade que são três faltas consecutivas ou cinco 25 
alternadas durante o ano desde que as justificativas não sejam plausíveis. A discente Alba 26 
sugeriu que seja elaborado um regimento interno do departamento para que possa servir 27 
de respaldo para o que será aceito como justificativa plausível ou não, formalizando, 28 
assim, as relações. O Prof. Iure informou, todavia, que enquanto esse regimento interno 29 
não for proposto e votado, o Regimento da Universidade deve prevalecer. Os presentes na 30 
reunião concordaram que as justificativas aceitas para elaboração do regimento interno 31 
seriam a apresentação de atestado médico e o envolvimento com atividades acadêmicas. 32 
1.3) Linhas de pesquisa do DCGP: O Prof. Iure solicitou como item de pauta da próxima 33 
reunião que os docentes do Departamento tragam as linhas de pesquisa novas e atuais 34 
para serem aprovada e serem enviadas ao Prof. George Luiz Lins Machado Coelho. 1.4) 35 
Professor substituto da Disciplina Ortopedia: O professor substituto Vicente (atuação 36 
na disciplina Ortopedia na atenção secundária) foi apresentado a todos os presentes. O 37 
edital do concurso para professor substituto da Ortopedia, inicialmente, solicitava 38 
dedicação de 40 horas semanais, todavia, o Prof. Vicente está tendo dificuldades em 39 
conciliar a carga horária com suas outras atividades profissionais e solicitou ao chefe do 40 
Departamento a redução da carga horaria para 20 horas semanais sem prejuízos à 41 
disciplina até o final do ano corrente. Entretanto, a votação do departamento não pôde ser 42 
realizada por falta de quórum, mas entre os presentes não houve objeção para essa 43 
alteração. 1.4) MED170: O Prof. Substituto Ronald exercerá juntamente com a Profa. Joyce 44 
atividades do internato, ministrando, conjuntamente, a disciplina.  1.5) Congresso 45 
Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo: Ao final de outubro e início de novembro 46 
ocorrerá o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo em Belo Horizonte, para 47 
o evento houve a aprovação de sete trabalhos de alunos referenciando casos atendidos 48 
em Ouro Preto e no Hospital Risoleta Neves. 2) Situação do Serviço de Cirurgia 49 
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Ambulatorial (MED171): Na data de hoje o Prof. Iure esteve presente em uma reunião na 1 
Reitoria juntamente com representantes da pró-reitoria de planejamento, da pró-reitoria de 2 
gestão de pessoas, a secretária de saúde do município de Ouro Preto, o Prof. George, o 3 
reitor e a pró-reitora. O tema da reunião foi o serviço de cirurgia ambulatorial da UFOP 4 
devido as dificuldades financeiras e falta de pessoal adequado (três técnicos de 5 
enfermagem e um enfermeiro). Houve um consenso de que se poderia contar com dois 6 
técnicos de enfermagem da prefeitura de Ouro Preto bem como com o material. Como 7 
contrapartida a Universidade realizará todo o serviço de cirurgia ambulatorial do município 8 
no ambulatório previamente construído. Além disso, nos horários ociosos, a universidade 9 
permitirá que ocorra atendimento dos profissionais da prefeitura para atendimento à 10 
população do município. A UFOP fornecerá o material de consumo para os próximos 11 
noventa dias e ainda existe uma verba de R$200.000,00 já destinada à compra de 12 
equipamentos para o serviço, porém essa só poderá ser utilizada em 2017. Na semana 13 
entre os dias 12 e 16/09/2016, em caráter excepcional, serão atendidos pelos alunos do 9o 14 
período somente dois pacientes pela manhã e pela tarde, com o intuito de que o serviço 15 
seja melhor estruturado. A coordenação do serviço conforme definida em reuniões prévias 16 
ficará a cargo do Prof. Cirênio. Na próxima terça-feira (13/09/2016) às 14h já está 17 
agendada uma reunião na sala de reuniões do Centro de Saúde da UFOP para que se 18 
estude o manejo operacional do serviço. Foi discutido também que, do ponto de vista 19 
operacional, seria muito interessante a utilização do serviço de anatomia patológica. A 20 
princípio, o Prof. Gustavo informou não ter interesse para a realização desse serviço. Outro 21 
ponto debatido na reunião foi a utilização dos focos de luz, já que atualmente existem três 22 
focos que não estão sendo utilizados na Cirurgia Experimental em decorrência da ausência 23 
de preparo de fixação no teto. Dessa maneira, dois desses focos devem ser remanejados 24 
para utilização na Cirurgia Ambulatorial e, posteriormente, após a obra para fixação no 25 
teto, seriam devolvidos. Todavia, para que isso ocorra é necessário que seja realizado 26 
votação que foi impossibilitada por falta de quórum. Ainda em relação ao à situação atual 27 
do internato em Cirurgia, o Prof. Cirênio expôs diversas dificuldades enfrentadas 28 
atualmente no atendimento que vem ocorrendo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 29 
o que implica diretamente no aprendizado dos alunos. 3) Processo de eleição para 30 
Chefe, Sub-Chefe, Representante Docente, Represante Técnico-Administrativo e 31 
Representante Discente: Em 16/09/2016 ocorrerá a reunião do Conselho Departamental, 32 
para essa reunião já seria ideal que a eleição dos candidatos já tivesse sido realizada, 33 
todavia a falta de quórum dessa reunião impediu que o processo fosse concretizado. Em 34 
relação à chefia e sub-chefia houve a nomeação dos nomes pelo reitor à título de 35 
interinidade e a data para votação do término dessa interinidade ocorrerá no dia 36 
16/09/2016. Para realização das eleições definiu-se que haverá uma reunião daqui 15 dias 37 
(22/09/2016) às 17:30 horas, em caráter excepcional, a qual conterá pauta única que será 38 
o processo de eleição de chapa de representantes. O Prof. Iure se disponibilizou a ser 39 
chefe e a Profa. Arlete se candidatou à sub-chefe. Caso ocorra interesse por parte de 40 
outros docentes, esses podem se inscrever o mais rápido possível. O Prof. Henrique 41 
sugeriu a possibilidade do Prof. Alexandre Barra ser representante docente, uma vez que, 42 
já realizava esse papel no setor de ginecologia e obstetrícia e poderia ser interessante 43 
para o Departamento, que contaria com representantes de três áreas nas reuniões do 44 
Conselho Departamental. Para técnico administrativo, já houve comunicação e será 45 
representado por Marcorélio Divino de Souza. Já para representante discente a discente 46 
Alba questionou qual seria o número e o Prof. Iure solicitou que a Diretoria fosse procurada 47 
para que pudesse fornecer essa informação. Dessa maneira, definiu-se que até 48 
16/09/2016 haveria a comunicação do nome do representante discente. 4) Bolsas de 49 
Preceptoria: O Prof. Iure conversou com o diretor Márcio Galvão e com o Valdeci e o foi 50 
comunicado que a Universidade está em vias de conseguir novamente a bolsa de 51 
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preceptoria do pró-internato para aqueles preceptores que atendem em hospitais públicos, 1 
excluindo-se, dessa maneira, os hospitais filantrópicos. Será reativada as bolsas do 2 
preceptor Tarcísio Versiane que atua no Hospital Julia Kubstcheck e, temporariamente, até 3 
o final do ano, dos professores Iure, Sávio e Cirênio. A partir de agora a verba será 4 
proveniente do Ministério da Saúde e não mais do PET Saúde. Ao final do ano, se o 5 
professor estiver excedendo sua carga horária pela atuação em preceptoria fica a critério 6 
do docente sua continuação ou não no programa de internato, pois não haverá mais 7 
repasse de bolsas. Além desses preceptores, os únicos que permanecerão recebendo as 8 
bolsas são Juliano e Rodrigo alocados no Hospital Odilon Behrens. 5) Definição do 9 
calendário semestral das reuniões do DCGP: O Prof. Iure sugeriu que a reunião 10 
permaneça ocorrendo às quintas-feiras na semana da reunião do Conselho. Todavia, o 11 
horário foi alterado para 17:30 horas para facilitar a participação dos técnicos 12 
administrativos. 6) Aprovação de Banca e de Calendário de Concurso para provimento 13 
de vaga de Professor Efetivo e/ou substituto: A UFOP consegui duas vagas de docente 14 
para a Cirurgia com o objetivo de consolidar o Programa de Residência Médica em 15 
Cirurgia e o Internato em Cirurgia na Santa Casa de Ouro Preto.  Uma das vagas é 16 
destinada ao internato de Urgência e Emergência e a outra vaga para o internato de 17 
Cirurgia Geral, sendo que os docentes dariam suporte também à Residência. 7)  Proposta 18 
de reestruturação do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral da 19 
EMED/UFOP: O objetivo é que o Programa de Residência Médica ocorra na Santa Casa 20 
de Ouro Preto, todavia, existe uma proposta do Prof. Raimundo de que a Residência em 21 
Cirurgia ocorra também nos hospitais Monsenhor Horta em Mariana e no Odilon Behrens 22 
em Belo Horizonte, sendo destinado um ano para cada um desses hospitais, uma vez que, 23 
a partir de 2018 essa residência passará a ser realizada em três anos. O Prof. Cirênio se 24 
disponibilizou a ser o coordenador de residência medica em cirurgia geral perante a nova 25 
estruturação, substituindo o Prof. Sávio. Além disso, houve a proposta de cancelamento de 26 
abertura de vagas para residência em cirurgia em 2017, sendo que a próxima abertura 27 
está prevista para fevereiro de 2018. Todavia, não foi possível realizar a votação da 28 
alteração da coordenação e do cancelamento da residência para o ano de 2017 por falta 29 
de quórum. A discente Alba informou ao departamento que o Centro Acadêmico realizou a 30 
coleta de informações junto aos internos por meio de pesquisa para avaliação dos 31 
internatos e os resultados preliminares demonstram que os internos de Ipatinga elogiam 32 
muito o Internato de Clínica, todavia, relataram certa distância da UFOP e do Hospital 33 
Márcio Cunha no Internato de Cirurgia. Já na Santa Casa de Ouro Preto houveram vários 34 
elogios ao Internato de Cirurgia, reconhecendo a boa estrutura oferecida. Entretanto, no 35 
Hospital Monsenhor Horta os alunos relataram algumas críticas ao internato de Cirurgia. 36 
Houve comprometimento do Centro Acadêmico por meio da presidente Alba em repassar 37 
as informações de maneira formal ao Departamento após a documentação. 8) Residência 38 
Médica em Ginecologia e Obstetrícia: Quanto à abertura de residência de Ginecologia e 39 
Obstetrícia, a Profa. Jacqueline comunicou que houve oposição dos representantes do 40 
setor devido à falta de estrutura disponibilizada pela faculdade. Relatou ainda que a UFOP 41 
é a única escola que contém a Ginecologia e a Obstetrícia em um único período, sendo 42 
que o ideal seria a separação em duas disciplinas distintas. Além disso, não existem 43 
docentes suficientes para suprir a necessidade na residência. 9) Aprovação dos Planos 44 
de Ensino (Cronograma da Disciplina) e dos Planos de Trabalho, ainda não 45 
apresentados/aprovados): Alguns docentes ainda não entregaram os planos de ensino. 46 
Os professores que entregaram foram: Gustavo, Arlete, Leonardo Bordoni, Débora, Sávio, 47 
Iure, Débora e Joyce.	10) Outros assuntos: 10.1) Congresso Brasileiro de Educação 48 
Médica: A discente Alba solicitou aos professores do departamento que durante os dias 49 
previstos para o congresso que ocorrerá entre 12 e 15/10/2016, na medida do possível, 50 
não sejam marcadas atividades avaliativas, uma vez que, muitos alunos submeteram 51 
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trabalhos para esse evento. 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza 7 
Presidente 8 


