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                         ATA DA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA 
ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, realizou-se a terceira 1 

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

Tendo como pauta: 1- Discussões sobre o Revalida; 2- Formação de banca para 3 

realização de concurso para professores substitutos de Anatomia Patológica e 4 

Ginecologia e Obstetrícia. Participaram da reunião: os docentes Alexandre de 5 

Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, 6 

Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure 7 

Kalinine Ferraz de Souza, Joyce Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln 8 

Assunção, Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira; os técnicos 9 

administrativos Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; 10 

os discentes representantes do CALMED: Bianca Cardoso Lopes, Daniela 11 

Fonseca Abdo Rocha e  Giovanna Maria Franco. Às 17h23min tendo quórum a 12 

professora Elizabeth deu início a reunião. A professora Elizabeth explica, de 13 

forma geral, sobre o Exame Revalida, porém, justifica que não tem segurança para 14 

explicar em detalhes e sugere uma inversão dos pontos de pauta, para que o 15 

professor Iure possa aprofundar as explicações sobre o assunto. Todos concordam 16 

com a inversão dos pontos de pauta. Ordem do Dia: 2- Formação de banca 17 

para realização de concurso para professores substitutos de Anatomia 18 

Patológica e Ginecologia e Obstetrícia. O professor Alexandre Barra explica a 19 

respeito da necessidade da realização do concurso para contratação de professores 20 

substitutos e informa que, no caso específico da Ginecologia e Obstetrícia, essa 21 

necessidade se dará em função da saída da professora Marcella Barbosa Sampaio 22 

para sua licença maternidade. O professor completa,  e solicita que conste em ata, 23 

que o concurso para substituto à vaga da professora Marcella, somente será 24 
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liberado após a solicitação de licença maternidade pela docente. O professor 25 

Gustavo dá explicações gerais acerca da realização de concurso para professores 26 

substitutos. O docente sugere que, para o concurso referente a disciplina Anatomia 27 

Patológica, pressupondo a falta de candidatos patologistas, o edital deverá 28 

abranger profissionais com residência em clínica médica ou anatomia patológica. 29 

O professor Leonardo Bordoni sugere que no edital também seja adicionada a 30 

possibilidade de o profissional ser especialista em medicina legal. O professor 31 

Gustavo concorda e aceita a sugestão. A respeito da banca para o concurso na área 32 

de Anatomia Patológica, o professor Gustavo informa que ele próprio poderá 33 

presidir, a professora Arlete também irá compor a banca e que o terceiro membro 34 

ainda não está definido, mas que convidou o professor Iure e aguarda a 35 

confirmação. O professor Iure explica que, por já estar envolvido em diversas 36 

atividades da instituição, acredita ser melhor que outro(a) colega assuma a vaga, 37 

mas se coloca à disposição caso nenhum dos demais colegas tenha 38 

disponibilidade. O professor Henrique Pereira Faria se coloca à disposição para 39 

participar da banca. O professor Iure sugere que, além da solicitação para 40 

realização de concurso para professor substituto, seja também aprovado pelo 41 

Departamento a solicitação de abertura de um concurso para realização de 42 

concurso para contratação de  professor efetivo. O professor Henrique argumenta 43 

que a disciplina de G.O é ministrada apenas por um período antes do internato. 44 

Sendo assim, questiona a respeito do preenchimento da vaga para professor 45 

efetivo indagando se haverá carga horária disponível para esse novo professor. 46 

Pontua, ainda, que “no passado” os professores de G.O não se mobilizaram para 47 

ampliar a carga horária e espera que a falha não se repita, pois, os alunos são 48 

muito prejudicados pela deficiência em carga horaria de G.O. O professor 49 

Alexandre Barra explica que atualmente a UFOP é a única Universidade com 50 

apenas um período de ginecologia e que há  um projeto para alterar e ampliar essa 51 

carga horária visando sanar a deficiência na formação que os alunos têm hoje. A 52 

Chefe do Departamento, professora Elizabeth, coloca em votação se o 53 
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departamento aprova: 1) a realização de concurso para professor substituto na 54 

área de Ginecologia e Obstetrícia em função da saída para licença maternidade da 55 

professora Marcella Barbosa Sampaio e; a realização de concurso para professor 56 

substituto na área de Anatomia Patológica em função da vacância gerada pela 57 

saída do professor Renato Santos Laboissiere. APROVADO POR 58 

UNANIMIDADE. 2) a solicitação para realização de concurso para contratação 59 

professor efetivo na área de Ginecologia e Obstetrícia e; a solicitação para 60 

realização de concurso para contratação professor efetivo na área de Anatomia 61 

Patológica. APROVADO POR UNANIMIDADE. Após aprovação da realização 62 

de concursos para contratação de professores substitutos, foi colocado em pauta 63 

a aprovação das bancas para professor substituto que contarão com as 64 

seguintes formações: Ginecologia e obstetrícia, composta pelos docentes 65 

Alexandre de Almeida Barra(presidente), Joyce Fiorini e Lincoln Assunção e; 66 

Anatomia Patológica, composta pelos docentes Gustavo Meirelles 67 

Ribeiro(presidente), Arlete Rita Penitente Barcelos e Henrique Pereira Faria. 68 

COLOCADAS EM VOTAÇÃO, AS FORMAÇÕES PROPOSTAS FORAM 69 

APROVADAS POR UNANIMIDADE.  1- Discussões sobre o Revalida. O 70 

professor Iure explica, de forma geral, do que se trata o Revalida e informa que 71 

diferentemente das edições anteriores, dessa vez pretende-se avaliar, além da 72 

aquisição de conhecimento, as condições de habilidades e competências 73 

relacionadas requeridas para o exercício profissional. Ele explica que essas 74 

mudanças trouxeram mais complexidade para aplicação do Exame pois, exigirão 75 

uma prova mais complexa, o envolvimento de um grande número de professores e 76 

mobilização de estrutura física para a prova de habilidades médicas. O professor 77 

segue expondo informações contidas no documento “Cartilha de orientações às 78 

universidades parceiras”. O professor pontua que, apesar da importância da 79 

participação da Universidade, ele acredita que é bastante complicado, nesse 80 

momento atípico de pandemia, pela dificuldade em organizar os espaços físicos 81 

para a realização das avaliações presenciais. Pondera, também, que caso a UFOP 82 
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decida participar, alguns professores receberão treinamento, tanto para a 83 

elaboração das questões quanto para a realização da prova de habilidades clínicas, 84 

e serão agentes multiplicadores desse treinamento na EMED. O professor Gustavo 85 

pontua que, apesar de todos os empecilhos, poderá ser uma experiencia bastante 86 

enriquecedora para a Universidade. Colocado em votação se o Departamento é 87 

a favor, ou não, da adesão ao Exame Revalida, a votação contou com onze 88 

votos contrários à adesão e quatro votos favoráveis à adesão, prevalecendo a 89 

opção pela não adesão ao Exame. O Professor Iure solicita comunicar a respeito 90 

de decisão a respeito do funcionamento dos ambulatórios. Todos concordam que a 91 

comunicação seja feita. O professor Iure relembra que esse assunto é reincidente 92 

nas discussões do Departamento e que todos os direcionamentos extraídos dessas 93 

discussões foram levados para reuniões do CODEMED, reuniões com a 94 

prefeitura, reuniões com o comitê de enfrentamento ao COVID-19 e reuniões com 95 

a Reitoria. O professor explica sobre fatores que proporcionaram a aprovação do 96 

retorno das atividades ambulatoriais, como o fato de todos os envolvidos estarem 97 

vacinados e a disponibilidade e EPI’s, por exemplo. Nada mais havendo a tratar, 98 

eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, 99 

que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia. 100 

      

Ouro Preto, 15 de abril de 2021.  


