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ATA DA 20ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezessete horas no Auditório do 4 
CEAD, prédio da EDTM, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Vigésima 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, Débora Maria Tavares de Andrade, Eduardo Ângelo Braga (por vídeo 10 
conferência), Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Jospe 11 
Helvécio Kalil de Souza (por vídeo conferência), Joyce de Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos 12 
Bordoni, Marcella Barbosa Tropia Pinheiro, Sávio Lana Siqueira, Thiago Vinicius Villar 13 
Barroso e Vicente de Paulo Silva; os representante técnico-administrativos Alan Ferreira Garcia 14 
e Marcorélio Divino de Souza; os representantes discentes Pedro Henrique Caldeira Brant, Tuian 15 
Santiago Cerqueira e Victor Miguel Fernandes de Moraes. Atingido o quórum legal, o Prof. Iure 16 
deu início a reunião. COMUNICAÇÕES: 1. Inauguração do Centro de Cirurgia 17 
Ambulatorial. O Prof. Iure informou que irá ocorrer um evento de inauguração das atividades 18 
do Centro de Cirurgia Ambulatorial, a princípio no dia 15/10. O Prof. Cirênio falou que o 19 
planejamento para o início das aulas práticas de Cirurgia Ambulatorial está sendo feito, com a 20 
importante ajuda da Diretora em Exercício da EMED Prof.ª Eloísa e também da Prefeitura de 21 
Ouro Preto, através da Secretaria de Saúde. 2. Resultado do concurso de professor efetivo de 22 
GO. A Prof.ª Arlete informou que o concurso ocorreu de forma tranquila e sem problemas. Os 23 
candidatos aprovados, em ordem, foram: Fernando Macedo Bastos, Marcella Barbosa Tropia 24 
Pinheiro, Lincoln Assunção. 3. Teste do Progresso. O Prof. Gustavo relatou sobre a realização 25 
do 1º Teste do Progresso na EMED. A adesão dos alunos foi relativamente baixa, sendo que a 26 
maioria dos que participaram foram do 2º ao 7º período. Os alunos do internato, em suma, não 27 
vieram, sendo compreensível pela maioria estar cursando o internato em outras localidades. O 28 
Prof. Gustavo informou que a equipe organizadora pretende fazer ajustes para o próximo ano e 29 
conta com as sugestões de melhoria dos colegas. 4. Programa de residência médica em 30 
cirurgia geral (Prof.ª Joyce). A Prof.ª Joyce repassou que a proposta inicial do departamento, 31 
aprovada em Assembleia, era oferecer um programa de 3 anos de Residência Médica em 32 
Cirurgia, porém, pelo fato do programa ainda estar com credenciamento provisório, essa 33 
proposta não foi aceita pela Comissão Nacional de Residência Médica. Em função disso, em 34 
2019 será oferecido o programa de residência de 2 anos, como pré-requisito para área básica. Em 35 
2020 pode-se tentar novamente a oferta do programa de 3 anos. A Prof.ª Joyce também 36 
consultou o MEC e repassou que mesmo oferecendo um programa de 3 anos, o residente pode 37 
decidir por sair no final do segundo ano e ter o pré-requisito para área básica. 5. A Prof.ª 38 
Elizabeth comunicou que a sua filha, Prof.ª Olívia Ferreira irá participar de um evento 39 
acadêmico nos EUA em novembro. Ela não conseguiu mandar a pauta para aprovação desse 40 
afastamento para essa Assembleia, porém o fará na próxima. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação 41 
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das atas da 18ª e 19ª Assembleias Departamentais. Os membros do DECGP aprovaram por 1 
unanimidade as atas da 18ª e 19ª Assembleias Departamentais. 2. Estágios Probatórios. O Prof. 2 
Iure informou que será deliberado na CODEMED o membro substituto do Prof. George (que está 3 
afastado por motivo de saúde) para a comissão de estágio probatório do Prof. Thiago. Também 4 
serão formados as comissões de estágio probatório dos Profs. Eduardo, Ronald e Vicente. 4. 5 
Aprovação da tabela para pontuação de atividades docentes. O Prof. Iure informou que pediu 6 
para ser incluído na tabela de pontuação de atividades docentes, que será usada para definir a 7 
prioridade na distribuição de vagas de substitutos para professores que se afastarem para pós-8 
graduação, o fator do tempo de carreira na universidade. A Diretoria também pediu para que os 9 
departamentos informem a lista de demanda dos professores que pretendem se afastar para pós-10 
graduação. 5. Assinatura do software UpToDate (Profs. Eduardo e Gustavo). O Prof. 11 
Eduardo falou da importância e dos benefícios que traria para o ensino e pesquisa da EMED a 12 
assinatura do programa UpToDate. O Prof. Gustavo informou que outros professores de outros 13 
departamentos também têm o interesse em adquirir esse software e sugeriu que o DECGP fizesse 14 
um pedido para Diretoria com essa demanda. O Prof. Iure informou que a Pós-Graduação da 15 
EMED, em conversa com a Reitoria, já fez uma solicitação para o SISBIN para a assinatura 16 
desse software. 6. Viabilidade de um programa de mestrado stricto sensu do DECGP 17 
(Tuian). O residente Tuian falou que existem programas de mestrado em outras unidades 18 
acadêmicas da UFOP, como o programa da Ciências Biológicas, Biotecnologia, entre outros, que 19 
possuem uma interseção de áreas relevantes com a Cirurgia e a Ginecologia, principalmente, 20 
Patologia, Microbiologia e Genética. Em conversa com professores e alunos de graduação e 21 
residência da Medicina, o residente Tuian acha interessante e produtivo iniciar uma conversa 22 
para abertura de um programa próprio de mestrado do DECGP, que trará muitos ganhos para 23 
todos. O Prof. Iure comentou que existe um programa de mestrado da EMED em parceria com o 24 
Odilon Behrens, mas que um programa próprio do DECGP realmente não existe e também 25 
considera interessante essa iniciativa. 3. Aprovação do Programa de Disciplina da MED427 26 
(Prof.ª Débora). A Prof.ª Débora comentou que o programa da MED427 não sofreu nenhuma 27 
alteração conceitual, apenas foi adequado à estrutura do novo modelo de programa de disciplina. 28 
A Prof.ª Débora indicou a disciplina Medicina Geral de Adultos II como novo pré-requisito da 29 
MED427, substituindo a Atenção Secundaria a Saúde, pois essa irá se transformar em internato. 30 
Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade o programa da disciplina eletiva MED427 31 
– Discussão de Casos Clínicos. 32 
 33 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 34 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 35 
Preto, 04 de outubro de 2018. 36 


