
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Medicina 

 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000  -  Ouro Preto  -  MG - Brasil 
Homepage: http://www.medicina.ufop.br - E-mail: diretoria@medicina.ufop.br - Telefax: (0xx31) 3559-1001 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SETOR PROPEDÊUTICO CIRÚRGICO 

Aos vinte sete dias do mês outubro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a Reunião 

Ordinária do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica (DCGP), 

sob a Presidência interina do Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza. Estiveram presentes os 

Professores Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Gustavo Meirelles 

Ribeiro, Vicente de Paulo Silva, Ronald Soares dos Santos, Sávio Lana 

Siqueira,Henrique*, Alexandre de Almeida Barbosa, Giselle Lucianne Murta, Nivan Santos 

Gribel, Leonardo Santos Bordoni, Marco Aurélio Divino de Souza, Alan*, Débora, 

Jacqueline Braga Pereira Dantas, Joyce de Souza Fiorini Lima e as discentes Mariana 

Manganelli (suplente da Aline Lopes Coelho, Bruna Lopes dos Santos Lage e Sofia 

Magalhães Parreiras. O presidente iniciou a reunião. I. EXPEDIENTE: 1) Comunicações: 

1.1)Henrique comunicou que houve uma mudança de carga horária dos diretores*, agora, 

estes podem apresentar uma carga horária de 48 horas; sendo assim, de dedicação 

exclusiva. 1.2) Foi justificada a ausência de Márcio; Jaqueline; Kalil e Orlando. Maioria dos 

que faltaram não justificaram ausência ,o que prejudica a conjuntura do departamento. 

2)Pedido de Insalubridade: Foi decidido que cada professor fará o seu pedido de 

insalubridade 2.2) Foi criando um e-mail para o departamento, que é o mecanismo de 

comunicação oficial do DCGP. 2.3) Colocou-se em votação a aprovação das atas das 

reuniões anteriores. Foram aprovadas com unanimidade.2.4) Aprovação do Plano de 

Trabalho: Todos, os professores apresentaram seus Planos de Trabalho; foi aprovado com 

unanimidade todos os planos. 2.5) Houve denúncia de carga horária acima de 12 

horas/aula semanais de alguns dos professores; Sávio, Iure, José Helvécio, Cirênio e 

Nivan do DCGP, além de outros professores da Escola de Medicina. A conduta foi a 

realização de um quadro de carga horária de cada professor em questão. Foi aprovado as 

cinco cargas horárias dos professores em questão do Departamento. 2.6) Foi realizado 

duas reuniões extraordinárias após a descrição de propostas possíveis sobre o horário das 

reuniões, no entanto, não houve quórum. Dessa forma, a votação foi realizada, nesta 

reunião, com determinadas mudanças nas propostas, que são: Proposta 1: Alternar entre 

quintas-feiras, 17 horas, e sextas-feiras, 11 horas. Proposta 2: Alternar entre as quintas- 

feiras, às 17 horas, e sextas-feiras, às 08:30. Proposta 3: Quintas-feiras, 17 horas. 

Proposta 4: Segundas-feiras, 18 horas. Resultou-se: Proposta 1, 0 votos; proposta 2,1  

voto; proposta 3,14 votos, proposta 4, 0 votos. Dessa forma, foi aprovado que a reunião 

será realizada às quintas-feiras, às 17 horas, ressalva-se que será a quarta quinta-feira do 

mês. 2.7)Professora Débora continuará como representante do Departamento no 

Colegiado, com aprovação. 2.8) Repasses do Colegiado. 2.9) Professor Henrique propõe 

uma nova matéria eletiva: Ultrassonografia na Prática Clínica. Foi aprovado a proposta do 

professor. 3.0) Aprovação do afastamento do professor Barra fora de período letivo 

(período de férias do mesmo): Este irá para o exterior para fazer uma visita técnica no país 

do pós- doutorado.3.1) Será realizado, no dia, 03/11, uma Reunião Geral na UFOP, para 

aprovar sobre a greve geral e conjunturas relacionadas. Os professores se preocupam 

com a possibilidade de greve no oitavo e nono período, uma vez que os contratos com os 
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Hospitais do internato não toleram atraso. Em caso de greve, o Departamento manifesta-

se contra a greve no oitavo e nono período, devido aos contratos com os Hospitais. 3.2) O 

professor Ronald *. Foi aprovado o pedido do Professor Ronald. 3.3) Professora Débora 

questionou a conduta do CALMED e da diretoria acerca da carta lida em reunião do 

colegiado, questionando sua conduta em sala de aula. Houve uma discussão sobre o 

assunto. A professora fez um pedido de retratação por parte da diretoria e do Centro 

Acadêmico. O departamento mostrou-se de acordo com essa solicitação após votação. 

3.4) Representação no Comitê de Extensão da Universidade: não houve manifestação. 

3.5) Pedido do professor Sirênio: solicitada preferência para reaver as atividades no 

ambulatório, quando o professor sair da coordenação da residência, . 3.6) Regulamento do 

laboratório: Foi passado o regulamento do laboratório para os professores para que haja a 

preservação deste e a utilização apenas para assuntos estudantis. 3.7) Ficou marcada a 

próxima reunião para dia 24 de novembro, às 17 horas. 3) Residência e Internato de 

Ipatinga: O professor Iure apresentou uma nova proposta sobre o internato de Ipatinga, 

principalmente, devido à preocupação dos alunos sobre tal questão. Além disso, a 

residência continuaria funcionando no Márcio Cunha tendo o professor Cirênio como chefe 

do programa de residência, no entanto, a sede será o Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Ouro Preto. Também propõe-se estágio no Hospital Monsenhor Horta, além daquele no 

Márcio Cunha. Para isso, seria necessária a redução de carga horária do professor 

Cirênio, que já completou as 12 horas obrigatórias. Dessa forma, 4 horas dessa carga 

horária seriam transferidas para os professores que foram contratados.

 

 

 

Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza 

Presidente 
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