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ATA DA 26ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 1 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

 3 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezessete horas na sala de reuniões da 4 
EMED, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Vigésima-Sexta Assembleia Ordinária 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 Substituto Prof. Henrique Pereira Faria, que estava substituindo o Chefe Titular 8 
Prof. Iure Kalinine, quando ele estava afastado por licença médica. Nesta reunião estiveram 9 
presentes, os professores(as) Alexandre de Almeida Barra, André Gusmão Alvarenga (professor 10 
substituto), Cirênio de Almeida Barbosa, Débora Maria Tavares de Andrade, Elizabeth da Silva, 11 
Fernando Macêdo Bastos, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iara Mariana 12 
Léllis Ribeiro (professora substituta), Iure Kalinine Ferraz de Souza, Joyce de Sousa Fiorini 13 
Lima, Leonardo Santos Bordoni, Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues, Ronald Soares dos 14 
Santos, Sávio Lana Siqueira e Vicente de Paulo Silva; o representante técnico-administrativo 15 
Alan Ferreira Garcia; os representantes discentes Pedro Henrique Caldeira Brant, Tharick 16 
Antônio Xavier de Oliveira Leite e Tuian Santiago Cerqueira. O Prof. Iure iniciou a reunião, em 17 
caráter comunicativo, sem o quórum legal. O quórum legal foi atingido 10 minutos depois e a 18 
reunião passou a ter o caráter deliberativo. COMUNICAÇÕES: 1. Retorno gradual das 19 
atividades - Iure. O Prof. Iure informou que estava afastado por motivos de saúde. A 20 
recomendação médica agora é que ele retorne gradualmente às suas atividades. Por isso, ele 21 
continuará até o final desse mês sem as suas atividades acadêmicas, assumindo por tanto, 22 
somente as atividades administrativas. Quem continuará o substituindo em suas atividades 23 
acadêmicas é o Prof. Eduardo na disciplina CGP012 e o professor voluntário Dr. Tuian 24 
Cerqueira na disciplina MED171. 2. Afastamento total para Doutorado na UFOP - Henrique. 25 
O Prof. Henrique disse que buscou informações junto aos órgãos centrais da UFOP e lhe foi 26 
esclarecido que é permitido um professor pedir o afastamento total para cursar pós-graduação 27 
mesmo para Mestrados e Doutorados cursados na UFOP. A única restrição é em relação às 28 
bolsas-auxílios. 3. Cancelamento do processo de redistribuição de vagas pela UFMG - 29 
Débora. A Prof.ª Débora explicou que após ela apresentar o memorial dela na UFMG, no dia 30 
23/04/19, o departamento da UFMG que estava solicitando a sua redistribuição foi informado 31 
pelo MEC que ele iria perder uma vaga de professor efetivo se continuassem com o processo. 32 
Por isso eles decidiram não continuar com o processo de redistribuição. A Prof.ª Débora leu a 33 
carta que lhe foi enviada pela UFMG. 4. Situação da parceria com a Santa Casa da 34 
Misericórdia de Ouro Preto (SCOP). A Prof.ª Elizabeth questionou sobre a situação atual da 35 
parceria com a SCOP. O Prof. Iure explicou que tem tido problemas de cunho financeiro. Porém, 36 
está tendo um entendimento que o fim da parceria representaria um prejuízo bem maior para a 37 
comunidade. Por enquanto não há um entendimento oficial, o que há de concreto é um ofício 38 
emitido pela SCOP pedindo o fim do contrato da parceria com a UFOP com um prazo de 60 dias 39 
para execução. O Prof. Henrique informou que está programado uma reunião entre UFOP e 40 
SCOP para discutir a parceria, inicialmente marcada para amanhã, mas que foi adiada para a 41 
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próxima quinta. O Prof. Iure informou que soluções alternativas podem ser exploradas, junto 1 
com outros hospitais da região. Mas ainda não há um plano B concreto. A Prof.ª Joyce informou 2 
que em relação a Residência Médica da UFOP, a residência de Clínica Médica está organizando 3 
algumas vagas no Hospital Odilon Behrens. O Prof. Iure sugeriu que fosse marcado uma reunião 4 
com os professores envolvidos com o internato e a residência, a ser realizada na próxima quinta-5 
feira para discutir as alternativas. Os professores concordaram e a reunião foi marcada.   6 
ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da 25ª Assembleia Departamental. Os membros 7 
aprovaram a ata da 25ª Assembleia Departamental por maioria dos votos, com 3 abstenções 8 
(Iure, Elizabeth e Fernando).  2. Aprovação dos Planos de Trabalho 2019/1. Os Planos de 9 
Trabalho 2019/1 dos professores foram apresentados aos membros. O Prof. Iure informou que 10 
estamos aprovando eles com um pouco de atraso, pois os planos do 2019/1 deveriam ter sido 11 
aprovados antes do início do período. El informou que para o próximo semestre tentaremos 12 
aprovar com mais antecedência. O Prof. Leonardo sugeriu que os Planos de Trabalho 2019/2 13 
fossem apresentados e aprovados já na próxima assembleia departamental. Os membros 14 
aprovaram por unanimidade os Planos de Trabalho 2019/1 dos professores do DECGP, exceto 15 
do Prof. Orlando, que não enviou o seu. 3. Aprovação do Programa da Disciplina eletiva 16 
Cirurgia Ambulatorial - Cirênio. O Prof. Cirênio explicou que a disciplina de Cirurgia 17 
Ambulatorial era dada extraoficialmente desde o início do curso de Medicina da UFOP. Agora, 18 
ele estaria propondo essa disciplina de forma oficial, com uma disciplina eletiva. O Prof. Cirênio 19 
leu a ementa da disciplina (anexo), que segundo ele, segue basicamente o Savassi. O Prof. 20 
Cirênio, a princípio, informou que estava querendo retirar de pauta a aprovação dessa disciplina 21 
por dificuldades do curso enfrentadas no momento. O Prof. Iure e Prof. Gustavo, assim como 22 
outros membros, orientaram que se mantivesse a aprovação dessa disciplina. O Prof. Gustavo 23 
informou que a PROGRAD, após a aprovação da alteração curricular da Medicina, não irá 24 
permitir outras alterações curriculares por um período de 3 anos. A exceção foi dada somente 25 
para criação de novas disciplinas eletivas que irão compensar um déficit desse tipo de disciplina 26 
no currículo, por isso seria importante manter a aprovação da Cirurgia Ambulatorial. Os 27 
membros aprovaram o Programa da Disciplina eletiva Cirurgia Ambulatorial por maioria dos 28 
votos, com 1 abstenção. 4. Aprovação da reformulação do Programa da Disciplina eletiva 29 
Ultrassonografia na Prática Clínica - Henrique. O Prof. Henrique explicou a reformulação da 30 
sua disciplina eletiva e a alteração que ele está propondo na carga horária dessa disciplina. Os 31 
membros aprovaram por unanimidade a alteração no Programa da Disciplina eletiva 32 
Ultrassonografia na Prática Clínica. 5. Solicitação de encargos didáticos no Internato de 33 
Urgência e Emergência - Henrique. O Prof. Henrique informou que conversou com o Sávio e 34 
apresentou o seu interesse em ter encargos didáticos no Internato de Urgência e Emergência, 35 
principalmente para adequar o seu número de encargos para o mínimo exigido. Os membros 36 
aprovaram por unanimidade o acréscimo de encargos didáticos no Internato de Urgência e 37 
Emergência para o Prof. Henrique. 6. Aprovação dos Horários de Aula 2019/2. O Plano de 38 
Aulas da Medicina para o semestre 2019/2 foi apresentado aos membros durante a reunião e já 39 
tinha sido encaminhado por email. Os membros aprovaram por unanimidade os Horários de Aula 40 
2019/2 conforme o modelo em anexo. 9. Pedido de Remoção da Prof.ª Sandra Moura 41 
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(DECBI) – currículo em anexo. Pauta adiantada pelo Prof. Iure. O Prof. Gustavo e o Prof. Iure 1 
relataram o pedido de remoção da Prof.ª Sandra e explicaram a situação. No caso de aceitação do 2 
pedido de remoção, seria transferida a vaga deixada pelo Prof. Renato Laboissiere para o 3 
DECBI. Essa vaga é tem como pré-requisito a formação médica na área de Anatomia Patológica, 4 
que no caso, a Prof.ª Sandra não possui. Os membros reprovaram o pedido de remoção da Prof.ª 5 
Sandra, com 1 abstenção. 7. Indicação de Representante da UFOP no Conselho Municipal de 6 
Saúde de OP - Diretoria. Não houve interessado. 8. Indicação de membro para Comissão da 7 
XII Mostra de Profissões, 31 de agosto. O Prof. Fernando se disponibilizou para ser o 8 
representante do DECGP na Comissão da XII Mostra de Profissões. Os membros aprovaram por 9 
unanimidade a indicação do Prof. Fernando. 10 
 11 
 12 
Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 13 
pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 14 
Preto, 06 de junho de 2019. 15 


