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ATA DA 23ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezessete horas na sala de 4 
reuniões da EMED, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Vigésima-Terceira 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, Alexandre de Almeida Barra, Arlete 9 
Rita Penitente Barcelos, Fernando Macedo Bastos, Henrique Pereira Faria, Joyce de Sousa 10 
Fiorini Lima, Marcella Barbosa S. T. Pinheiro, Nivan Santos Gribel, Ronald Soares dos Santos, 11 
Thiago Vinicius Villar Barroso e Vicente de Paulo Silva; o representante técnico-administrativo 12 
Alan Ferreira Garcia; o representante discente Pedro Henrique Caldeira. Não foi atingido o 13 
quórum legal, por isso a reunião não teve caráter deliberativo, apenas informativo. O Prof. Iure 14 
deu início a reunião. O Prof. Iure informou que houve algumas explicações de ausências por 15 
parte de alguns membros, porém as justificativas aceitas para o não comparecimento às 16 
Assembleias Departamentais são apenas àquelas que constam no Estatuto/ Regimento da UFOP. 17 
COMUNICAÇÕES: Reunião sobre o serviço do Centro de Cirurgia Ambulatorial (CCA). 18 
O Prof. Iure informou que será realizada uma reunião na próxima terça-feira, às 13h, a pedido da 19 
Diretoria da EMED, para tratar dos serviços do CCA, envolvendo a Escola e Prefeitura. 20 
Convocação para Atividade Pedagógica NAPMED. O NAPMED em conjunto com a 21 
Diretoria convoca os professores, TAES e funcionários para uma Atividade Pedagógica que será 22 
realizada nos dias 13 e 14 de março. A Convocação com a programação foi enviada por email. 23 
UFOP 50 Anos. O Prof. Iure informou que a UFOP está completando 50 anos em 2019. Foi 24 
enviado um ofício para o departamento informando que foi criada uma comissão que ficará a 25 
cargo de várias atividades em comemoração a essa data nesse ano. O ofício foi enviado por 26 
email. Boas vindas aos professores. O Prof. Iure deu as boas-vindas ao Prof. Alexandre, que 27 
volta do afastamento para pós-doutorado e ao Prof. Fernando, novo professor efetivo da GO.. 28 
ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da 22ª Assembleia Departamental. Sem quórum 29 
para votação. 2. Aprovação da 1ª etapa do estágio probatório do Prof. Eduardo. Sem quórum 30 
para votação. 4. Falta de PVPI tópico no Centro de Cirurgia Ambulatorial (CCA). O Prof. 31 
Iure informou que recebeu o comunicado da enfermeira Adriana, lotada no CCA, que o PVPI 32 
tópico entregue pela prefeitura está com a validade expirada, inviabilizando o seu uso. Diante 33 
disso, foi decidido juntamente com os professores que estão com atividades no CCA, atualmente 34 
os professores Eduardo e Ronald, que os atendimentos que envolvem o PVPI sejam suspensos 35 
até que a solução seja providenciada. O problema foi repassado também à Diretoria. A situação 36 
será acompanhada e espera-se que seja solucionado até o início das aulas da Cirurgia 37 
Ambulatorial, dia 11 de março. 3. Residência de Cirurgia – Vagas em BH. A Prof.ª Joyce 38 
informou que haverá uma reunião no dia 25 de fevereiro em que serão distribuídos os residentes 39 
R2 de cirurgia nas vagas dos hospitais em BH, ao longo do ano, de acordo com as demandas 40 
específicas. Os dois residentes R2 da cirurgia, Tuian e Thales irão comparecer na reunião. Nessa 41 
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reunião também serão decididas as escalas e os plantões. Esse assunto já foi discutido na 1 
COREME. 5. Distribuição de consultórios Centro de Saúde 2019/1. Não discutido. 6. 2 
Situação do Oitavo Período no novo currículo – discente Pedro Henrique. O discente Pedro 3 
Henrique, que é aluno do Oitavo Período, falou que para atender as exigências do novo currículo 4 
a sua turma irá cursar uma carga horária semanal de 53 horas nesse próximo período. Ela falou 5 
que a sua turma está preocupada, pois a carga horária está muito extensa e alguns alunos já 6 
sofrem com problemas de saúde mental, então existe a preocupação do agravamento desses 7 
problemas. O maior interesse da turma é abrir um diálogo com os professores do Oitavo Período, 8 
muitos deles que estão no DECGP, para tentarem construir juntos uma melhor adaptação para 9 
esse período atípico, inclusive a sua turma enviou uma carta para esses professores. O Prof. Iure 10 
informou que está ciente da situação, inclusive mantendo sempre um contato com o Prof. 11 
Gustavo, presidente do Colegiado, e que o departamento está sim disposto a esse diálogo, e fará 12 
a uma adaptação na medida do possível. O Prof. Alexandre falou que os professores da GO 13 
também estão cientes da situação e tiveram uma reunião para fazer a melhor adaptação para esse 14 
período. 7. Plano de Aulas 2019/1. Sem quórum para votação.  8. Coordenadoria da disciplina 15 
Medicina da Mulher. Sem quórum para votação. 9. Coordenadoria do Internato de Atenção 16 
Secundária. Sem quórum para votação. 10. Encargos Didáticos 2019/2. Sem quórum para 17 
votação. 18 
 19 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 20 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 21 
Preto, 14 de fevereiro de 2019. 22 


