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                         ATA DA 37ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 
GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA ESCOLA DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte realizamos a trigésima 1 

sétima assembleia do DECGP por vídeo conferencia. Tendo como pauta: 1-2 

Comunicação: 1- Eleições para representação no CUNI e CEPE 2-Ordem do 3 

dia: 1- Aprovação da Ata da 36ª assembleia. 2- Aprovação dos Planos de 4 

Trabalhos do PLE do DECGP. 3- Critérios de pontuação para progressão na 5 

carreira docente, durante a suspensão das atividades presenciais. 4- Organização 6 

para retorno efetivo dos internatos. 5- Retorno das atividades do internato de 7 

urgência e emergência. 6- Planejamento pós PLE para os demais períodos frente 8 

ao atual contexto do Corona vírus. Contamos com a presença dos seguintes 9 

docentes: Alexandre de Almeida Barra, André Gusmão Alvarenga, Arlete Rita 10 

Penitente Barcelos, Cirenio de Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo Braga, 11 

Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure 12 

Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil de Souza, Leonardo Santos 13 

Bordoni, Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro, Orlando Barreto Zocratto, 14 

Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira, Thiago Vinicius Villar Barroso 15 

e Vicente de Paulo Silva o técnico administrativo Gisele Murta; as discentes 16 

representantes do CALMED : Caroline Pamela e Anna Carolina Motta Costa. 17 

Às 17h10min tendo coro o Prof. Yure iniciou com as comunicações sobre a 18 

eleição para o CUNI e CEPE, e sobre o edital publicado para inscrição de chapa 19 

para a reitoria. Como as pautas de números 4,5 e 6 pedidas pela CALMED 20 

foram fora do prazo solicito a assembleia aprovação para inclusão das mesmas. 21 

Aprovado por unanimidade. Ordem do dia: 1- Colocado em votação a Ata da 22 

36ª assembleia aprovada com 15 votos a favor e 01abstenção 2-colocado em 23 

votação os Planos de Trabalho para o PLE aprovado com 17 votos a favor e 3 24 

abstenções. 3-Critérios de pontuação para progressão na carreira docente, 25 

durante a suspensão das atividades presenciais. Colocada em debate: Prof. 26 

Gustavo coloca que quando voltasse as aulas que fosse replicado para o período 27 

anterior, por exemplo o que se fizer de janeiro a julho fosse aplicado para o 28 
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mesmo período de paralisação. Prof. Leonardo propõe ter pontuação para os 29 

participantes de Comissão de Probatório sendo diferenciada entre os membros 30 

sugere 90 pontos para o presidente, sendo 30 pontos por ano e 45 pontos para os 31 

outros 2 membros sendo 15 pontos por ano. Prof. Gustavo levando em 32 

consideração a contribuição do Prof. Cirenio reformula a proposta para serem 33 

consideradas as atividades na graduação no período da paralisação. Colocado em 34 

votação pontuação para o período de paralisação: quando voltar as aulas 35 

considera as atividades da graduação sejam replicadas para o período de 36 

paralisação e que fosse pontuado os participantes de Comissão de Estágio 37 

Probatório. Aprovado com 14 votos a favor 03 abstenções. 4- Retorno das 38 

atividades do internato de urgência e emergência. Prof. Savio informa que 39 

recebeu e-mail hoje do Hospital João XXIII liberando a volta de todas as 40 

atividades dos internatos e que a UFOP desse o parecer de quando seria este 41 

retorno. Prof. Yure informa que receberam esta comunicação hoje e que seriam 42 

com 04 alunos. E que o Odilon Behrens tem resistência em receber alunos do 9º 43 

período. Prof. Gustavo relata que para voltar os internatos tem que ter condições 44 

pedagógicas e recebimento dos EPIs que está programada para o final de 45 

setembro.  A aluna Anna Caroline traz a preocupação dos de quando iram voltar 46 

às atividades, pois algumas universidades já marcaram a data de retorno das 47 

atividades. Prof. Gustavo esclarece que cada cidade tem sua especificidade não 48 

podendo ser comparadas. Colocada em votação o retorno das atividades do 49 

internato de urgência e emergência tendo sido atendidas as condições 50 

pedagógicas e de EPIs. Aprovado com 18 votos a favor 01abstenção 01voto 51 

contrário. 5- Organização para efetivo dos internatos. A Anna Caroline diz que 52 

já foi abordado na pauta anterior como é pauta pedida pelos alunos passamos a 53 

próxima pauta. 6- Planejamento pós PLE para os demais períodos frente ao atual 54 

contexto do Corona vírus. A aluna Anna Caroline quer saber o que está sendo 55 

pensado após o PLE, pois existe período com 0 7º que não tem nenhuma matéria 56 

que se encaixe no PLE. Prof. Gustavo este não seria um ponto de pauta e sim de 57 

informação. O DECGP já encaminhou pedido ao Colegiado para desmembrar o 58 
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conteúdo teórico da parte pratica. O Colegiado já enviou para a PROGRAD, 59 

mas ainda não teve resposta da mesma. Prof. Yure relata que a universidade 60 

ainda não definiu como será o retorno das atividades no próximo ano. Profa. 61 

Arlete relata que está acompanhando o tramite do Convenio com a UFMG sobre 62 

a doação de peças e corpos com a UFOP e o mesmo está em análise na 63 

Procuradoria Federal qualquer novidade ela estará comunicando. Para constar, 64 

eu, Elizabeth da Silva, lavrei a presente ata, que será enviada aos membros da 65 

assembleia e aprovada na próxima assembleia.          66 

     Ouro Preto, 03 de setembro de 2020. 

Elizabeth da Silva 

Chefe do DECGP/EMED/UFOP        


