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ATA DA 22ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas na sala de reuniões 4 
da EMED, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Vigésima-Segunda 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, Débora Maria Tavares de Andrade, Eduardo Ângelo Braga, 10 
Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, Joyce de Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos 11 
Bordoni, Nivan Santos Gribel, Ronald Soares dos Santos, Thiago Vinicius Villar Barroso e 12 
Vicente de Paulo Silva; os representante técnico-administrativos Alan Ferreira Garcia e 13 
Marcorélio Divino de Souza; os representantes discentes Pedro Henrique Caldeira Brant e Tuian 14 
Santiago Cerqueira. Atingido o quórum legal, o Prof. Iure deu início a reunião. 15 
COMUNICAÇÕES: Coordenação do Centro de Cirurgia Ambulatorial (CCA). O Prof. 16 
Cirênio informou que aguarda o alvará para assumir a coordenadoria do CCA. O Prof. Iure 17 
informou que essa coordenação seria uma coordenação acadêmica, e que haveria uma 18 
coordenação clínica/técnica ligada diretamente ao Centro de Saúde. O Prof. Cirênio falou que 19 
pelo conselho dos colegas do departamento na última reunião, que sugeriram esperar a definição 20 
da coordenação clínica/técnica do Centro de Saúde para assumir como coordenador acadêmico, 21 
não assumirá a coordenação acadêmica no momento. O Dr. Tuian sugeriu que fosse pedido para 22 
as instâncias superiores da UFOP uma definição. O Prof. Iure informou que a responsabilidade 23 
maior de fazer esse encaminhamento à Reitoria é da Escola de Medicina. Também propôs que de 24 
esperar até definir a solução quanto à coordenação clínica/técnica para votar a coordenação 25 
acadêmica. Quadro de férias EMED A Diretora em exercício Prof.ª Eloísa pediu para que os 26 
professores informem o seu período de férias, relativos aos primeiros meses do ano, janeiro, 27 
fevereiro e março. A partir dessas informações será montado um quadro de férias com intuito de 28 
saber da disponibilidade dos professores e técnicos nesse período. ORDEM DO DIA: 1. 29 
Aprovação da ata da 21ª Assembleia Departamental. Os membros do DECGP aprovaram por 30 
unanimidade a ata da 21ª Assembleia Departamental. 3. Indicação de representante do 31 
DECGP no CODEMED. Os membros do DECGP aprovaram por unanimidade a indicação do 32 
Prof. Alexandre Barra a assumir como representante do DECGP no CODEMED a partir de 33 
fevereiro de 2019. 4. Afastamento da Prof.ª Arlete para pós-graduação. A Prof.ª Arlete 34 
informou que irá iniciar um curso de pós-doutorado em São Paulo no primeiro semestre de 2019. 35 
Para isso, pedirá uma vaga de professor substituto para as suas disciplinas e também pede que a 36 
Assembleia aprove o seu afastamento, diante dessa condição de ter suas atividades didáticas 37 
substituídas. O Prof. Iure colocou para votação. Os membros do DECGP aprovaram por 38 
unanimidade o afastamento da Prof.ª Arlete para pós-doutorado em 2019, mediante a 39 
contrapartida de ter uma vaga de professor substituto para as suas atividades didáticas. 2. 40 
Encargos Didáticos. O Prof. Iure informou a proposta dos encargos didáticos, conforme passado 41 
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pelos professores, acrescentando as disciplinas a seguir: Prof. Nivan 4h/sem no internato de 1 
cirurgia; Prof. Eduardo 8h/sem no internato de cirurgia e 2h/sem na eletiva Gastroenterologia a 2 
partir de 2019/2; Prof. Márcio 2h/sem na eletiva Endocrinologia Feminina; Prof. José Helvécio 3 
2h/sem na disciplina Bioética da residência multiprofissional no Odilon Behrens e acréscimo de 4 
1h/sem no internato de GO. Prof. Thiago acrescentar 2h/sem no internato de cirurgia. O Prof. 5 
Cirênio questionou como poderia avaliar os alunos do internato de cirurgia na Santa Casa de OP 6 
(SCOP) que o acompanham em suas cirurgias. O Prof. Iure informou que ele não poderia avaliar 7 
esses alunos, pois a sua atividade no hospital é com os residentes. O Prof. Cirênio pediu para 8 
constar em ata que não aceitaria em sua sala de cirurgia, nas sextas-feiras, os alunos do internato 9 
de cirurgia da SCOP. O Prof. Iure atendendo ao pedido, comunicou aos Profs. Ronald e Joyce 10 
para que não incluíssem o Prof. Cirênio nas atividades do internato de cirurgia de OP e Mariana 11 
e que isso constasse em ata. O Prof. Cirênio pediu para constar em ata que se algum aluno do 12 
internato de cirurgia de OP e Mariana entrasse em sua sala de cirurgia na SCOP ele iria processar 13 
a Universidade. 5. Aprovação da disciplina eletiva “Gastroenterologia e Endoscopia” – Prof. 14 
Eduardo O Prof. Eduardo apresentou o Programa da disciplina eletiva Gastroenterologia e 15 
Endoscopia. A disciplina será de 60 horas semestrais (30h teóricas e 30h práticas). A ideia é que 16 
tenha atendimento ambulatorial prático, mas para isso existe uma negociação com a Prefeitura de 17 
Ouro Preto para que sejam adquiridos os equipamentos de Endoscopia Digestiva. Sem os 18 
equipamentos, as aulas práticas serão demonstrativas. O horário e os pré-requisitos serão 19 
informados à Assembleia posteriormente pelo Prof. Eduardo. Os membros do DECGP 20 
aprovaram por unanimidade o Programa da nova disciplina eletiva Gastroenterologia e 21 
Endoscopia. 6. Apresentação de projeto em parceria com o Lions Clubs – Prof.ª Débora. A 22 
Prof.ª Débora informou que o representante do Lions Clubs procurou a EMED com interesse de 23 
formar uma parceria para um projeto focado em pacientes com diabetes, na atenção primária, 24 
secundária e terciária, envolvendo os docentes da escola e também a Santa Casa de OP (SCOP). 25 
Na proposta entraria a aquisição de equipamentos para o atendimento a pacientes e para o 26 
laboratório da SCOP. O projeto foi redigido incialmente pela Prof.ª Fabiana (DECPA). A Prof.ª 27 
Débora irá contribuir com a montagem do projeto do laboratório na SCOP. E teriam as 28 
especialidades afins: nefrologia, neurologia, oftalmologia, cirurgia, entre outras áreas. O Prof. 29 
Iure pediu para quem tivesse interesse em participar do projeto, que entrasse em contato com a 30 
Prof.ª Débora. 31 
 32 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 33 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 34 
Preto, 06 de dezembro de 2018. 35 


