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ATA DA 21ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas na sala de reuniões 4 
da EMED, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Vigésima-Primeira Assembleia 5 
Ordinária do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica (DECGP) da 6 
Escola de Medicina (EMED) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), convocada pelo 7 
Chefe de Departamento professor Iure Kalinine Ferraz de Souza. Nesta reunião estiveram 8 
presentes, os professores(as) Iure Kalinine Ferraz de Souza, Arlete Rita Penitente Barcelos, 9 
Cirênio de Almeida Barbosa, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria (por 10 
videoconferência), Joyce de Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, Márcio Alexandre 11 
Hipólito Rodrigues (por videoconferência), Ronald Soares dos Santos, Sávio Lana Siqueira, 12 
Thiago Vinicius Villar Barroso e Vicente de Paulo Silva; os representante técnico-13 
administrativos Alan Ferreira Garcia e Marcorélio Divino de Souza; os representantes discentes 14 
João Pedro Rodrigues Pereira, Pedro Henrique Caldeira Brant, Tharick Antônio Xavier de 15 
Oliveira Leite e Tuian Santiago Cerqueira. Atingido o quórum legal, o Prof. Iure deu início a 16 
reunião. POSSE: O Prof. Iure deu posse aos novos representantes discentes João Pedro 17 
Rodrigues Pereira e Tharick Antônio Xavier de Oliveira Leite. COMUNICAÇÕES: 18 
Participação nas reuniões do departamento – Prof. Iure. O Prof. Iure adicionou essa 19 
comunicação na pauta. Ele informou que a Diretora em exercício, Prof.ª Eloísa de Lima fez uma 20 
consulta à Assessoria Jurídica da UFOP sobre a participação dos membros da Assembleia nas 21 
reuniões departamentais e a possibilidade de fazer a participação por videoconferência, celular, 22 
ou meios afins. O Prof. Iure leu a resposta da Assessora que, em suma, relata que “a 23 
inassiduidade nas assembleias departamentais pode configurar desídia e assim sendo, acarretar 24 
advertência, suspensão ou demissão além, é claro, de caracterizar falta ao trabalho e, 25 
consequentemente, corte de salário” e também que “é vedada a participação em assembleia por 26 
meio digitais”, pois “ao administrador público só é permitido executar os atos previsto em lei 27 
(e) não há normativa em lei Federal ou nos regimentos e estatutos desta Universidade que 28 
permitam tal procedimento”. Atividades do Centro de Cirurgia Ambulatorial – Prof. 29 
Cirênio. O Prof. Cirênio pediu para registrar que a Prof.ª Eloísa tem ajudado demais na 30 
organização das atividades, assim como o Prof. George, inclusive fazendo doações provisórias 31 
de materiais permanentes do laboratório dele. As 3 salas do CCA foram abertas e as atividades já 32 
iniciaram. Alguns pontos ainda precisam ser acertados, mas no geral a avaliação é muito 33 
positiva. Ambulatório de Proctologia – Prof. Eduardo. Como o Prof. Eduardo não está 34 
presente, o Prof. Iure fez algumas considerações. Como já havia sido informado em reunião 35 
passada, foram abertos dois ambulatórios de proctologia que seriam dados pelo Prof. Eduardo. 36 
Porém, por falta de fluxo de pacientes repassados pela rede de serviço de saúde da cidade, está 37 
havendo dificuldades em concretizar o ambulatório de proctologia. A ideia por tanto é 38 
transformar os ambulatórios em cirurgia geral, que seriam dados com os alunos do internato de 39 
cirurgia e também da residência em cirurgia. Participação da EMED no COBEM – Prof. Iure. 40 
O Prof. Iure informou que participou do COBEM e foi designado como delegado institucional da 41 
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UFOP, no lugar do Prof. Gustavo, que ficou impossibilitado de ir ao evento. No COBEM houve 1 
a mudança da Regional e houve votação para a Nacional, porém não foi divulgado o resultado 2 
ainda. O Prof. Iure não pôde votar, pois a mudança da troca de delegado da UFOP não foi 3 
informado dentro do prazo da organizadora, isso porque a troca ocorreu depois desse prazo. 4 
Formado as Comissões de Estágio Probatório dos Profs. Eduardo, Ronald e Vicente. O 5 
Prof. Iure informou a constituição das seguintes comissões de estágio probatório: Prof. Eduardo 6 
Braga – Comissão: Professores Orlando Zocratto (presidente), Iure Kalinine e Kerlane Gouveia 7 
(DECPA); Prof. Ronald dos Santos – Comissão: Professores Cirênio Barbosa (presidente), Iure 8 
Kalinine e Olívia Bezerra (DEMSC); Prof. Vicente Silva – Comissão: Professores Henrique 9 
Faria (presidente), Iure Kalinine e Nivan Gribel. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da 10 
20ª Assembleia Departamental. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade a ata da 11 
20ª Assembleia Departamental. 2. Homologação da divisão das vagas dos internatos de 12 
2019/1 e calendário 2019 dos internatos. Os professores do internato falaram sobre como estão 13 
as atividades de internato em cada hospital que atuam. Um professor pediu para registrar 14 
anonimamente que quer fazer uma doação de livros para a Residência em Cirurgia. O Prof. Iure 15 
leu a distribuição do internato para o período 2019/1: Internato de GO – 1º e 2º trimestre, 4 16 
alunos no Hospital Monsenhor Horta (HMH), 2 alunos no Hospital Risoleta Neves (HRN), 4 17 
alunos na Santa Casa de Ouro Preto (SCOP) e 7 alunos no Hospital Odilon Behrens (HOB); 18 
Internato de Urgência e Emergência -  1º e 2º trimestre, 12 alunos no Hospital João XXII 19 
(HJXXIII) e 11 alunos no HOB; Internato de Cirurgia – 1º e 2º trimestre, 12 alunos no rodízio do 20 
HMH e SCOP, 10 alunos no HOB e 5 alunos no Hospital Júlia Kubitschek (HJK). O calendário 21 
2019 do internato ficou da seguinte forma: 1º trimestre de 02/01/19 a 24/03/19; 2º trimestre de 22 
01/04/19 a 23/06/19; 3º trimestre de 01/07/19 a 22/09/19; 4º trimestre de 30/09/19 a 22/12/19. O 23 
internato do HJXXIII segue calendário diferente que ocorre de 01/01/19 a 31/12/19, em formato 24 
de escalas. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade a distribuição de vagas e o 25 
calendário. 3. Aprovação da demanda para afastamento para pós-graduação. A Prof.ª Arlete 26 
informou que pretende se afastar para pós-doutorado em 2019/1. O Prof. Leonardo informou que 27 
pretende se afastar para doutorado em 2020 e 2021. A Prof.ª Débora mandou email informando 28 
que pretende se afastar para doutorado das reuniões do departamento (parcial) em 2019. O Prof. 29 
Ronald, que está em estágio probatório, informou que pretende iniciar o doutorado em 2020 e, se 30 
possível, se afastar a partir de 2021. Foi lembrado que o Prof. Eduardo, que está em estágio 31 
probatório, informou na reunião passada que pretende iniciar o pós-doutorado a partir do 32 
segundo semestre de 2019 e se possível se afastar. 5. Afastamento da Prof.ª Olívia Ferreira. A 33 
Prof.ª Olívia enviou um email informando o afastamento das atividades para participar de evento 34 
acadêmico no exterior, do dia 06/11/18 a 23/11/18. Ela informou que no período não é 35 
responsável por nenhuma aula teórica e em relação às aulas práticas, elas serão dadas pelas 36 
outras professoras da área, da seguinte forma: 06/11 Prof.ª Marcella, 13/11 Prof.ª Elizabeth, 37 
20/11 Prof.ª Marcella. O Prof. Márcio informou que esse afastamento não trará prejuízos à 38 
disciplina ou para os alunos. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade o afastamento 39 
da Prof.ª Olívia. 8. Resolução CEMED Nº 001/2016 sobre os aproveitamentos de disciplinas. 40 
Pauta adiantada pelo Prof. Iure a pedido do Prof. Gustavo. O Prof. Iure leu a resolução em 41 
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questão, que trata das regras existentes no curso de Medicina para fazer os aproveitamentos da 1 
disciplina, que inclui regras como a proibição de aproveitamento de algumas disciplinas, como a 2 
do internato, entre outras. O Prof. Gustavo informou que o Colegiado está pensando em 3 
suspender essa Resolução, pois quer flexibilizar as regras de aproveitamento de disciplinas e dos 4 
ajustes no geral pensando principalmente na implantação do novo currículo do curso. O Prof. 5 
Gustavo lembrou que a decisão soberana nos casos dos aproveitamentos continua sendo do 6 
Colegiado. O Prof. Iure, em consenso com a opinião de colegas, sugeriu que os aproveitamentos 7 
de estudos sejam avaliados pelos coordenadores das disciplinas e que não tenha nenhum 8 
travamento prévio ou regra pré-definida. Os membros do DECGP aprovaram por maioria de 9 
votos a proposta apresentada. Houve uma abstenção. 6. Homologação da Prof. Cirênio de 10 
Almeida Barbosa como Coordenador do Centro de Cirurgia Ambulatorial. O Prof. Iure 11 
informou que o Prof. Cirênio foi indicado como o coordenador acadêmico da cirurgia 12 
ambulatorial antes da departamentalização, quando a EMED era dividida em setores. Agora, 13 
enquanto departamento, o Prof. Iure mantém a indicação do Prof. Cirênio como coordenador 14 
acadêmico. O Prof. Cirênio agradeceu a indicação, mas que para aceitar precisa entender a 15 
estrutura geral do Centro de Cirurgia Ambulatorial, como a coordenação técnica, coordenação 16 
clínica, a responsabilidade cada um, entre outras coisas. O Prof. Iure então sugeriu o 17 
encaminhamento que fosse averiguado essas questões com a Escola de Medicina e a Secretaria 18 
de Saúde para que então fosse feita a indicação da coordenação acadêmica. 4. Aprovação dos 19 
Encargos Didáticos e Horários de aula 2019/1. Os membros do DECGP aprovaram por 20 
unanimidade a proposta apresentada dos encargos didáticos e horários de aula 2019/1. 7. 21 
Horários de atendimento do Centro de Saúde. Não discutido. 22 
 23 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 24 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 25 
Preto, 08 de novembro de 2018. 26 


