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                         ATA DA 39ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA DA ESCOLA DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, realizou-se a trigésima nona 1 

assembleia do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: Comunicação: 1- 2 

Apresentação do assistente em administração para o DECGP. Ordem do dia: 1- 3 

Aprovação da Ata da 38ª Assembleia; 2- Aprovação do retorno dos internatos do 9º 4 

período aprovada por ad referendum; 3- Aprovação do plano de trabalho do prof. 5 

Lincoln Assunção. Contamos com a presença dos seguintes docentes: Alexandre de 6 

Almeida Barra, André Gusmão Alvarenga, Arlete Rita Penitente Barcelos, Eduardo 7 

Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, 8 

Iure Kalinine Ferraz de Souza, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Savio 9 

Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva, Cirênio de Almeida Barbosa, os técnicos 10 

administrativos Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel e as 11 

discentes representantes do CALMED:  Anna Carolina Motta Costa, Giovanna 12 

Gonçalves de Souza e Silva e Sara Custódio Martins. Às 17h11min tendo quórum a 13 

professora Elizabeth deu início a assembleia. Comunicação: Apresentação do novo 14 

secretário do DECGP, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, ao departamento. A professora 15 

Elizabeth comunicou também que a professora Arlete será a presidente da comissão de 16 

avaliação de estágio probatório do prof. Lincoln Assunção. O professor Gustavo 17 

informou sobre a articulação para retorno dos internatos do nono período e sobre a 18 

dificuldade em se conseguir EPI’s.  O professor Iure comunicou sobre a realização do 19 

EDC - Encontro Didático Científico, que será realizado online, e convidou o professores 20 

e alunos a participarem do evento; Comunicou, ainda, sobre a conclusão do processo 21 

paritário de eleição da nova Reitoria da UFOP e expressou o desejo da diretoria da 22 

EMED em manter bom relacionamento com a atual gestão, levando pautas da Escola de 23 

Medicina, como a consolidação da Santa Casa como hospital de ensino e consolidação 24 

do centro de saúde.  Ordem do dia: 1- Aprovação da Ata da 38ª Assembleia. Aprovada 25 

por unanimidade. O técnico administrativo Marcorélio Divino de Souza, reforçou seu 26 
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pedido de oficialização do seu cargo como coordenador do laboratório de anatomia 27 

patológica, ele recorda que a votação foi realizada em janeiro ou fevereiro. A reunião 28 

foi gravada, porém não foi feita uma ata. O professor Iure esclareceu que não foi 29 

lavrada uma ata, pela falta de servidor responsável por essa função.  Ficou estabelecido 30 

que o secretário Thales identificaria a data, gravação e lavraria a ata que consta 31 

informação sobre a aprovação do técnico administrativo Marcorélio para o cargo de 32 

Coordenador Técnico do Lab. de Anatomia Patológica. A professora Elizabeth colocou 33 

em votação a substituição das alunas representantes da CALMED, Caroline da Silva 34 

Conceição e Carolina Pâmela da Costa, pelas novas representantes: Giovanna 35 

Gonçalves de Souza e Silva e Sara Custódio Martins. Aprovado por unanimidade. A 36 

professora Elizabeth retornou a pauta 2- Aprovação do retorno dos internatos do 9º 37 

período aprovada por ad referendum. O professor Iure deu um panorama geral a 38 

respeito do assunto, que foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.   3- 39 

Aprovação do plano de trabalho do prof. Lincoln Assunção. Após constatar que o plano 40 

de trabalho não foi encaminhado para os membros do departamento para análise, a 41 

professora Elizabeth, acatou a sugestão do professor Iure, e se comprometeu a enviar o 42 

referido plano de trabalho e , estando todos de acordo, aprova-lo ad referendum 43 

sujeitando-o a votação na próxima assembleia departamental. O professor Iure informou 44 

a respeito de reunião com a direção da Santa Casa, na qual um dos assuntos foi a 45 

residência médica. Ele explicou que é desejo da Santa Casa, além de aparar arestas 46 

relacionadas à residência de cirurgia, ampliar os programas de residência médica, com a 47 

possibilidade de mais dois programas, sendo eles de pediatria e GO. O professor 48 

reforçou que a expansão dos projetos de residência é um passo importante para que a 49 

Santa Casa se torne um hospital de ensino.  50 

Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, 51 

lavrei a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima 52 

assembleia. 53 

     Ouro Preto, 05 de novembro de 2020. 

  


