
 

 
 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 DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E 1 

OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 2 

Ao dia primeiro do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se a Reunião 3 

Ordinária do Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica (DCGP), sob 4 

a Presidência interina do Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza. Estiveram presentes os 5 

Professores Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa,Gustavo Meirelles 6 

Ribeiro, Ronald Soares dos Santos, Nivan Santos Gribe, Joyce de Souza Fiorini Lima e as 7 

discentes Bruna Lopes dos Santos Lages, Wesley Marcelino e Mariana Maganelli. Somente os 8 

professores Sávio e José Helvécio justificaram a ausência. O presidente iniciou a reunião. I. 9 

EXPEDIENTE: 1) Comunicações: 1.1) Carta dos discentes à Professora Débora: Bruna relata 10 

que, em reunião com o Colegiado, foi pedido que todas as questões relacionadas a problemas 11 

entre discentes e docentes deveriam ser encaminhadas para o chefe do Departamento ao qual 12 

o professor faz parte. A carta em relação à discente Débora foi entregue ao professor Iure, 13 

chefe do Departamento, e foi pedido que ele realizasse uma leitura dessa e trouxesse a 14 

questão para ser discutida na próxima reunião.  O professor Iure relata que somente está 15 

tomando conhecimento oficial dessa questão no momento da reunião pois antes não havia 16 

uma comunicação oficial com o Departamento. O professor Gustavo Meirelles comenta que 17 

seria importante conversar com o professor antes de levar a situação para o Departamento 18 

para que haja direito à resposta, além de evitar a exposição do docente. A discente Bruna 19 

relata que os alunos não se sentiram confortáveis em conversar diretamente com a professora 20 

e por isso a carta foi entregue diretamente ao chefe de Departamento, como combinado em 21 

reunião do Colegiado. O professor Iure, como chefe de Departamento, solicitará um 22 

posicionamento da professora Débora em relação ao documento e a situação será discutida 23 

em próxima reunião ordinária. 1.2) Aprovação da Ata da Reunião passada. 2) Documento de 24 

adequação do plano de Ensino ao novo Plano Semestral da Disciplina: foi pedido, pelo 25 

Colegiado, que todos os coordenadores da disciplina enviasem Henrique, Gustavo, Cirênio, 26 

Arlete, Leonardo Bordoni e Alexandre Barra já entregaram. Faltam os Planos das disciplinas de 27 

atenção secundária na parte de Ortopedia e Urologia, de Clínica Cirúrgica I, de Patologia Clínica 28 

I e II e de Anatomia Patológica II. 3) Greve: após reunião com a Diretoria, foi determinado o 29 

encaminhamento de um documento, para os discentes do curso,  solicitando o envio de oficio 30 

para os respectivos chefes de departamento declarando e especificando as suspensão ou 31 

manutenção da as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, de acordo com o 32 

que foi conversado com o comando de greve, para evitar a imputação injutsta de faltas. Foi 33 

enviado, também, um pedido de manutenção das atividades do 8º e do 9º períodos e dos 34 

internatos para a manutenção dos convênios e contratos com os cenários de práticas. Como 35 

ainda não houve resposta, ficou à cargo do professor decidir se vai ou não continuar as 36 

atividades. O professor Iure disse que irá manter as atividades normalmente e que o comando 37 

de greve sugeriu oficinas de trabalho para discussão de diversos temas, como a reforma 38 

curricular, logo seria necessário saber quais professores irão manter algum tipo de atividade. O 39 

discente Wesley ressalta que o 8º período normalmente tem as atividades suspensas em 40 
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períodos de greve, sendo essa uma situação atípica. O professor Cirênio manifesta-se contrário 41 

a greve mas ressalta que respeita a decisão do Sindicato. O Professor Henrique concorda com 42 

o professor Cirênio, acrescentando que acredita que o maior prejudicado com a greve é o 43 

aluno.  O professor Iure propõe a votação de uma monção de apoio em relação à manutenção 44 

das atividades do 8º e do 9ª períodos e dos internatos. A discente Mariana manifesta-se à 45 

favor da greve, pontuando a validade desses atos como forma de luta no âmbito nacional. A 46 

monção de apoio é aprovada por unanimidade. 2) Situação da Oferta da Disciplina de Clínica 47 

Cirurgica II: o professor Cirênio diz que é inviável o início da disciplina pois há falta de material 48 

adequado para o manejo do paciente, tornando a situação muito arriscada tanto para o 49 

paciente quanto para o médico que ministra a disciplina. O professor Iure diz que essa situação 50 

tem se arrastado por 2 anos, mesmo após diversas reuniões com a Diretoria, com a Reitoria e 51 

com o Secretário Municipal de Saúde, expondo os alunos, pacientes e professores a erros e 52 

possíveis processos decorrentes deles. Como chefe de Departamento, o professor Iure propõe 53 

a votação da suspensão das atividades da disciplina caso não haja melhorias para a sua oferta, 54 

já que não existem mais condições mínimas para tal (como lençol, camisola, auxiliar de 55 

enfermagem, fios de sutura adequados,etc). O professor Gustavo ressalta que não há tempo 56 

hábil para a resolução dessa questão até o início das aulas do 9º período, sugerindo que haja 57 

uma nova conversa com a Diretoria e com o Colegiado. O professor Iure propõe a 58 

transferência da responsabilidade sobre a questão para a Diretoria e para a Reitoria, deixando 59 

o Departamento à disposição para esclarecimentos técnicos. É votada e aprovada por 60 

unanimidade, então, a cobrança de uma posição final da Diretoria e da Reitoria em relação à 61 

situação da disciplina e a suspensão do início das atividades da disciplina caso a situação não 62 

se resolva. 3) Substituição do Professor Iure na chefia do Departamento durante seu período 63 

de férias: Aprovação da indicação do professor Alexandre Barra como substituto do professor 64 

Iure como chefe de departamento durante os períodos de férias deste que serão de 02/01/17 65 

a 16/01/17 e 12/6/17 a 26/06/17.  66 


