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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SETOR PROPEDÊUTICO CIRÚRGICO 1 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a 2 
Reunião Ordinária do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica 3 
(DCGP), sob a Presidência interina do Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza. Estiveram 4 
presentes os Professores Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, 5 
Gustavo Meirelles Ribeiro, Vicente de Paulo Silva, Ronald Soares dos Santos, Sávio Lana 6 
Siqueira, Alexandre de Almeida Barbosa, Giselle Lucianne Murta, Nivan Santos Gribel, 7 
Leonardo Santos Bordoni, Marcorélio Divino de Souza, Alan*, Jacqueline Braga Pereira 8 
Dantas, Joyce de Souza Fiorini Lima e as discentes Aline Lopes Coelho, Bruna Lopes dos 9 
Santos Lage e Sofia Magalhães Parreiras. O presidente iniciou a reunião. I. EXPEDIENTE: 10 
1) Comunicações: 1.1) Votação sobre o dia das reuniões; a determinação da diretoria é 11 
que seja realizada na sexta-feira, excluindo a segunda sexta-feira do mês e a quarta sexta-12 
feira do mês. 1.2) Determinação dos programas de monitoria; confirmação do envio dos 13 
projetos por parte dos professores; quantidade de monitores por professores.1.3) Encontro 14 
dos saberes vai ocorrer nos dias 22 e 23 de novembro, cujo o tema é os rumos da 15 
Universidade Pública; a submissão de trabalhos será realizada até 30 de setembro, logo, 16 
fala-se que quem tiver projeto a ser apresentado deve ser enviado até este dia. 1.4) 17 
Conforme exposto em reuniões anteriores vem ocorrendo dificuldades graves na execução 18 
das atividades de cirurgia no ambulatório da UFO, para execução disso terá que ser 19 
providenciado a abertura de concurso para técnico administrativo. A disciplina de Cirurgia 20 
está operando, todavia, ainda ocorre precariamente e diante disso, o número de pacientes 21 
atendidos ainda está reduzido. O atendimento na UPA de Ouro Preto também vem 22 
passando por dificuldades, uma vez que, há falta de recursos. O professor Leonardo 23 
Bordoni se comprometeu a entrar em contato com o professor Renato Laboissière para 24 
viabilizar a realização de exames anatomo-patológicos nas biópsias dos pacientes 25 
operados no ambulatório da UFOP.1.5) O plano de trabalho deve ser entregue com 26 
urgência; os quais ainda não entregaram. 2) Votação para chefe, sub-chefe, o 27 
representante docente, o representante dos técnicos-administrativos e o representante 28 
discente do departamento: o professor Iure se indicou para a chefia, acompanhado da 29 
professora Arlete como sub-chefe. Foi feita uma votação e houve aprovação por contraste 30 
com 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. O professor Alexandre Barra foi 31 
indicado como representante docente do departamento e houve aprovação por contraste 32 
com 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções (suplente: Prof. Henrique Pereira 33 
Faria). O professor Henrique Faria foi indicado como suplente. O técnico administrativo 34 
Marcorélio foi indicado como representante dos técnicos administrativos e houve 35 
aprovação por contraste com 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A 36 
representante discente Aline foi indicada como representante discente e houve aprovação 37 
por contraste com 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções (suplente: discente 38 
Bruna). 2) Residência e Internato de Ipatinga: O professor Iure apresentou a situação do 39 
internato, evidenciando que existem inúmeros problemas quanto ao seu andamento e que 40 
o setor de propedêutico cirúrgico havia se posicionado a favor da extinção do programa. 41 
Ele sugeriu que houvesse a criação de um programa de internato de Cirurgia no Hospital 42 
Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto com a ajuda de outros docentes. Ele utilizou 43 
como argumentos positivos a proximidade do hospital com a Universidade e existência de 44 
professores que já atuam nesse local, o que facilitaria a implantação deste novo programa. 45 
Além disso, a residência continuaria funcionando no Márcio Cunha tendo o professor 46 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 
Escola de Medicina 

 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000  -  Ouro Preto  -  MG - Brasil 
Homepage: http://www.medicina.ufop.br - E-mail: diretoria@medicina.ufop.br - Telefax: (0xx31) 3559-1001 

Cirênio como chefe do programa de residência. Para atuar como chefe, seria necessária 1 
a redução de carga horária do professor Cirênio, que já completou as 12 horas 2 
obrigatórias. Dessa forma, 4 horas dessa carga horária seriam transferidas para o 3 
professor Orlando. O professor Sávio ressaltou que a disciplina de Urgência e Emergência 4 
será desmembrada em duas outras disciplinas, sendo uma de clínica e outra de cirúrgica. 5 
O professor Cirênio evidenciou que o professor Orlando deva ser comunicado, a fim de 6 
evitar possíveis transtornos já que o ele teria que se deslocar para Ouro Preto. O professor 7 
Cirênio apresentou problemas existentes no internato no Hospital Odilon Bherings, 8 
afirmando que as relações entre a UFOP e o hospital também apresentam conflitos. O 9 
professor Iure sugeriu, então, que a transferência de carga horária fosse votada na 10 
próxima reunião, com a possível presença do professor Orlando. O professor Sávio sugeriu 11 
que o internato não seja extinto e que seja feita uma reunião daqui a uma semana para 12 
ouvir a posição do professor Orlando, sendo respaldado pelo professor Nivan. Após uma 13 
consulta à opinião do professor Orlando via telefone, foi definido que será realizada uma 14 
reunião extraordinária, na quinta feira dia 29 de setembro, na qual haverá uma votação 15 
pela continuação do internato no Hospital Márcio Cunha e a reestruturação do programa 16 
de residência nesse mesmo hospital, com o auxílio do professor Orlando como 17 
responsável acadêmico.3) Data e horário da reunião: Foi determinado que as reuniões 18 
devem ocorrer na sexta, excluindo-se a primeira e a segunda sexta feira do mês, por 19 
serem os dias correspondentes às reuniões do Conselho e do Colegiado. No entanto, 20 
houveram outras sugestões de horários, logo, foi realizado um votação. Foram votadas 21 
cinco opções: A. Reunião na terceira sexta feira do mês, às 8h; B. Reunião na quarta sexta 22 
feira do mês; C. Reuniões alternadas entre as quartas quinta e sexta feiras do mês, sendo 23 
quinta às 15h e sexta às 8h; D. Reunião na quarta quinta feira do mês, às 15h; E. Reunião 24 
na quarta quinta feira do mês, às 8h. Resultado: opção A: 0 votos, opção B: 1 voto, opção 25 
C: 7 votos, opção D: 3 votos e opção E: 3 votos. Foi eleita a opção 3, ficando determinado 26 
que as reuniões do departamento serão alternadas entre as quartas quinta e sexta feiras 27 
do mês, sendo quinta às 15h e sexta às 8h. A próxima reunião se dará na sexta feira. 4) 28 
Representante do departamento no Colegiado: a professora Débora foi mantida como 29 
representante no colegiado e o professor Márcio como suplente. 5) Plano de trabalho do 30 
professor Cirênio: o Professor entregou o plano de trabalho. 6) Relatório Semestral de 31 
Atividades: O professor Gustavo apresentou seu relatório semestral de atividades.  32 
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Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza 38 
Presidente 39 


