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                         ATA DA 2ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA 
ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, realizou-se a segunda 1 

assembleia extraordinária do ano de 2021 do DECGP por videoconferência. 2 

Tendo como pauta: 1- Aprovação do estágio probatório do Professor Thiago 3 

Barroso; 2- Aprovação das aulas on-line do Professor Sávio; 3- WhatsApp do 4 

departamento; 4- Planejamento logístico/operacional para a retomada dos 5 

ambulatórios de cirurgia(componente prático da disciplina CGP012). Participaram 6 

da reunião: os docentes Alexandre de Almeida Barra, André Gusmão Alvarenga, 7 

Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Débora Maria 8 

Tavares de Andrade, Eduardo Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira 9 

Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce Fiorini, Leonardo 10 

Santos Bordoni, Orlando Zocratto, Ronald Soares dos Santos, Savio Lana 11 

Siqueira, Thiago Vinicius Villar Barroso  e Vicente de Paulo Silva; o técnico 12 

administrativo Thales Emanuel Ferreira Gabriel; os discentes representantes do 13 

CALMED: Anna Carolina Motta Costa, Giovanna Maria Franco e Mariana Vidal 14 

Montebeller. Participaram, também, a enfermeira Adriana Souza Diniz, Gerente 15 

Administrativo do Centro de Cirurgia Ambulatorial / UFOP e os alunos ouvintes 16 

Augusto Groenner Baeta Da Costa, Marco Antônio Linhares Velloso E Mohara 17 

Lana Samora Saraiva. Às 17h06min tendo quórum a professora Elizabeth deu 18 

início a reunião. A professora Elizabeth solicita inversão da ordem de ponto de 19 

pauta, adiantando a discussão do ponto de pauta “4”, pois a enfermeira Adriana 20 

Souza Diniz não tem disponibilidade para permanecer na reunião por muito 21 

tempo. Colocado em votação, foi aprovada a inversão de ordem dos pontos de 22 

pauta. Ordem do dia: 4- Planejamento logístico/operacional para a retomada 23 

dos ambulatórios de cirurgia(componente prático da disciplina CGP012). A 24 
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enfermeira Adriana expõe as dificuldades enfrentadas para inicio imediato das 25 

atividades práticas, desde falta de materiais até a dificuldade em se contratar 26 

alguém para a secretaria, e solicita um prazo de quinze dias para organizar toda a 27 

logística. A data sugerida para retorno pela enfermeira Adriana é o dia 28 

29/03/2021. Ela informa que foi discutido que deveriam ter cinco alunos no 29 

período da manha e mais cinco alunos no período da tarde. Serão realizadas duas 30 

cirurgias no período da manha e duas no período da tarde. A professora Elizabeth 31 

indaga sobre a possibilidade de abrir mais um período de cirurgia. A enfermeira 32 

Adriana informa que apenas há disponibilidade no período da tarde nas quintas-33 

feiras, porém, ao consultar os professores do Departamento, foi verificado que 34 

nenhum dos professores têm disponibilidade para lecionar no horário informado, 35 

impossibilitando proposta da professora Elizabeth. O professor Cirênio sugere que 36 

o numero de alunos seja aumentado de cinco para seis alunos por período. A 37 

Enfermeira Adriana acata a sugestão e informa ser, de certa forma, até mais 38 

prático, pois facilitará a divisão dos alunos nas cirurgias, sendo três alunos por 39 

procedimento, mas que será necessário consultar os professores Orlando e Joyce. 40 

A professora Joyce informa que não vê problema nessa alteração. 1-Aprovação do 41 

estágio probatório do Professor Thiago Barroso.  A professora Elizabeth, Chefe do 42 

DECGP, contextualiza a respeito dos motivos pelos quais o estágio probatório do 43 

professor Thiago passa por votação em assembleia departamental. Relembra, ainda, 44 

que a sugestão dada pelo departamento de se realizar uma terceira etapa não foi 45 

aceita, pois, não há mais tempo hábil devido ao fato de se ter ultrapassado o período 46 

de decurso de prazo e, ainda, pelo fato de existir um parecer jurídico orientando que a 47 

decisão seja tomada pelo Departamento e pelo CODEME. A professora Débora, 48 

presidente da Comissão de avaliação de estágio probatório do professor Thiago, 49 

explana a respeito e informa que a Comissão recomenda a aprovação do processo de 50 

estágio probatório. Por se tratar de uma votação que envolve pessoas, a professora 51 

Elizabeth,(baseada na instrução do Regimento Geral da UFOP, em seu Art. 7º, § 4º), 52 

informa que a votação será realizada de forma secreta. No momento da votação, 53 
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estavam presentes vinte e uma pessoas com direito a voto. Colocado em votação, o 54 

processo de avaliação de estágio probatório do professor Thiago Barroso foi APROVADO 55 

pelo Departamento, contando com sete votos favoráveis, seis votos contrários e oito 56 

abstenções. 2- Aprovação das aulas on-line do Professor Sávio. O professor 57 

Sávio explica, de forma geral, a metodologia que irá empregar na oferta de sua 58 

disciplina, forma de avaliações e ferramentas que pretende utilizar e esclarece que 59 

a falta da prática presencial não irá prejudicar os alunos, pois será ofertada em 60 

momento posterior de forma presencial. A Aluna Mohara se manifesta a favor do 61 

planejamento proposto pelo professor Sávio e solicita ao Departamento que essas 62 

atividades práticas sejam obrigatórias e realizadas antes dos alunos iniciarem no 63 

laboratório de cirurgia, no oitavo período. O professor Iure esclarece sobre os 64 

trâmites burocráticos para que a solicitação da aluna seja possível. O Aluno 65 

Augusto, presidente da LATOC, informa sobre a possibilidade de se utilizar a 66 

Liga como ferramenta para realização das práticas de maneira informal. Ele 67 

informa que a LATOC dispõe de diversos matérias para a realização das 68 

atividades e que existe a possibilidade de elas serem realizadas, inclusive, em 69 

período de férias. Colocado em votação, o ponto de pauta foi aprovado por 70 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, 71 

secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada aos participantes e 72 

aprovada na próxima assembleia. 73 

      

Ouro Preto, 11 de março de 2021.  


