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                         ATA DA 40ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA DA ESCOLA DE 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, realizou-se a quadragésima 1 

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

Oficialização do técnico Marcorélio Divino de Souza como Coordenador do 3 

Laboratório de Anatomia Patológica. Ordem do dia: 1- Aprovação da Ata da 39ª 4 

Assembleia; 2-Aprovação do plano de trabalho do prof. Lincoln Assunção; 3-5 

Aprovação do plano de trabalho do prof. Iure Kalinine; 4- Oferta de componentes 6 

práticos das disciplinas do DECGP online; 5- Oferta de componentes práticos 7 

imprescindíveis das disciplinas do DECGP, presencialmente; 6- Revisão da grade de 8 

horários de oferta das disciplinas do DECGP, previamente definido em 2019/2 para 9 

2020/1, considerando a nova realidade de oferta de atividades síncronas online; 7-10 

Atividades práticas de ambulatório 8º período; 8- Oferta de conteúdos práticos das 11 

disciplinas do 1º ao 8º período do DECGP; 9- Requerimento de redistribuição de 12 

Fabyola Jorge Cruz; 10- Solicitação de mudança de horário: disciplina CGP005 do Prof. 13 

Gustavo Meirelles; 11- Aprovação do plano de ensino dos professores Leonardo Santos 14 

Bordoni, Cirênio de Almeida Barbosa, Gustavo Meirelles Ribeiro, Arlete Penitente e 15 

Iure Kalinine; 12- Modificação do horário de oferta do componente teórico da disciplina 16 

CGP012 (Clínica Cirúrgico II). Participaram da reunião: os docentes Alexandre de 17 

Almeida Barra, André Gusmão Alvarenga, Arlete Rita Penitente Barcelos, Elizabeth da 18 

Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de 19 

Souza, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Savio Lana Siqueira, Vicente de 20 

Paulo Silva, Joyce Fiorini, Ronald Soares dos Santos, Marcella Barbosa Sampaio, 21 

Orlando Zocratto. Os técnicos administrativos Marcorélio Divino de Souza e Thales 22 

Emanuel Ferreira Gabriel. As discentes representantes do CALMED:  Anna Carolina 23 

Motta Costa, Giovanna Gonçalves de Souza e Silva e Giovanna Maria Franco. Também 24 

estiveram presentes a enfermeira responsável pelas atividades de enfermagem do Centro 25 

Cirúrgico do Centro de Saúde da UFOP, Adriana Souza Diniz e a discente Mariana 26 
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Vidal Montebeller, representante da Turma XIX (8° período). Às 17h24min tendo 27 

quórum o professor Iure deu início a assembleia, pois a professora Elizabeth teve 28 

problemas com sua conexão e ingressou na reunião alguns minutos depois. 29 

Comunicação: 1- Oficialização do técnico Marcorélio Divino de Souza como 30 

Coordenador do Laboratório de Anatomia Patológica. O professor Iure informou que, 31 

conforme demandado pelo técnico de laboratório Marcorélio na 39ª assembleia, foi 32 

elaborado um extrato de ata da 33ª assembleia, oficializando o servidor como 33 

Coordenador do Laboratório de Anatomia Patológica. Foi solicitado pelo professor Iure 34 

inversão do ponto de pauta 7 para o início da assembleia, justificado pela 35 

impossibilidade de a convidada Adriana Souza Diniz permanecer na assembleia por 36 

muito tempo. Todos concordaram com a inversão. Ordem do dia: 7-Atividades práticas 37 

de ambulatório 8º período.  A enfermeira Adriana expôs algumas considerações em 38 

relação as condições para o retorno das atividades do ambulatório de cirurgia. Ela 39 

informou que não é possível, no início do ano de 2021, iniciar com turmas de dez 40 

alunos, como ocorre normalmente. Adriana sugeriu duas opções para o retorno, sendo 41 

elas: a) Dividir cada turma em dois grupos e a cada semana um grupo realizaria as 42 

cirurgias, sendo duas cirurgias de manhã e duas à tarde, seguindo os horários dos 43 

professores, e; b) Dividir o período da manhã em dois tempos, de 8h às 9h:30m e de 44 

9h:30m às 12h, sendo cinco alunos realizando a primeira cirurgia e cinco alunos 45 

realizando a segunda cirurgia.  O professor Iure acrescentou que dois (ou três) alunos 46 

irão acompanhar as cirurgias oftalmológicas as quartas-feiras no internato de atenção 47 

secundária nos períodos da manhã e da tarde. O professor Orlando se manifestou 48 

contrariamente a segunda opção exposta pela enfermeira Adriana. Ele explicou que em 49 

dias normais já há dificuldade por parte dos alunos em fazer cirurgias em tempo hábil, e 50 

que seria inviável dividir em dois grupos para o mesmo dia. O professor manifestou 51 

afinidade pela primeira opção apresentada. A professora Joyce também se manifestou 52 

favorável a primeira opção apresentada. O professor Gustavo fez considerações a 53 

respeito da conjuntura vivida pela universidade. Informou que o CEPE definiu que o 54 

semestre 2020.1 irá retornar em dezoito de janeiro de 2021 e que a mesma resolução 55 

deu aos cursos autonomia para discutir sobre o retorno presencial das atividades que não 56 
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podem acontecer remotamente. Informou sobre o protocolo de Biossegurança que está 57 

sendo finalizado e que nele serão uniformizadas as normas individuas e coletivas para a 58 

universidade. Ressaltou que todos os professores que têm disciplinas com componentes 59 

práticos em que atividades presencias são imprescindíveis elaborem seus planos de 60 

ensino com o maior nível de detalhamento possível. Sugeriu um planejamento que 61 

concentre atividades teóricas, no mínimo até o final do mês de fevereiro e, depois, que 62 

fossem elaboradas soluções para a realização das atividades presenciais a partir do mês 63 

de março, para minimizar readequações do plano de ensino.  O professor Iure 64 

complementou dizendo que é muito importante que seja feito um detalhamento da 65 

metodologia que será utilizada para ministrar os conteúdos das disciplinas, justificando 66 

que os alunos devem saber o mais brevemente possível quais serão as ferramentas 67 

utilizadas, qual o tipo de atividade teórica, síncrona ou assíncrona e se a aula será 68 

expositiva ou invertida. Chama atenção para os planos de ensino enviados ao 69 

departamento para análise, que, em sua maioria, não contêm tal nível de detalhamento. 70 

Reforça, ainda, que os planos de ensino devem ser enviados até o dia nove de dezembro 71 

para serem encaminhados à PROGRAD. A discente Mariana, representante da turma 72 

XIX (8° período), expôs propostas discutidas por sua turma e trazidas para assembleia, 73 

informando que tais propostas foram aprovadas por unanimidade pelos alunos da turma 74 

XIX. Ela informa que a proposta inicial, que consideram ser ideal, é a volta presencial 75 

das aulas práticas e concorda com a sugestão do professor Gustavo em concentrar as 76 

atividades práticas no final do período letivo. Expõe também uma segunda proposta, 77 

caso as atividades práticas presencias não sejam aprovadas pela Universidade, de se 78 

tentar adaptar as atividades práticas de cirurgia e ginecologia para a forma remota, a 79 

exemplo da UFMG. Ela salienta que a turma entende a dificuldade e o déficit causado 80 

ao se transformar disciplinas práticas como cirurgia e GO para o formato online, mas 81 

que o prejuízo de se ficar estagnado será ainda maior. A discente propôs também que as 82 

atividades práticas do oitavo período fossem realizadas num segundo momento, quando 83 

os alunos já estiverem no internato. O professor Iure pondera sobre a dificuldade de os 84 

alunos deixarem as atividades práticas para um segundo momento e se mostra favorável 85 

a proposta de concentrar atividades práticas no final do semestre letivo.  A professora 86 
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Elizabeth expõe seu receio em se praticar aulas práticas por vídeo. Ela exemplifica que 87 

mesmo tendo aulas práticas, muitos alunos têm dificuldades em fazer exames 88 

ginecológicos e acredita que por vídeo a situação será ainda pior. A professora reforça 89 

que é necessário trabalhar junto as instâncias superiores demonstrando que o curso de 90 

Medicina necessita de práticas presencias, diferentemente de outros cursos. A 91 

professora Joyce expõe sobre a falta que tem feito o ambulatório para a população de 92 

Ouro Preto. Ela reforça que é preciso verificar alternativas, como dividir os grupos de 93 

alunos, reduzir a carga horária ou reduzir o número de aulas, mas não se deve 94 

permanecer com o ambulatório fechado. A discente Anna Carolina expõe sua 95 

preocupação em perder vagas junto as instituições, e até mesmo contratos, devido a 96 

lacuna que poderá ocorrer caso turmas de internato não sejam formadas. A professora 97 

Elizabeth argumenta que não basta se preocupar em preencher uma lacuna a qualquer 98 

custo e que é necessário ponderar uma alternativa que seja viável, não somente para os 99 

alunos, mas também para os pacientes. A professora Elizabeth retoma o início da pauta 100 

da assembleia. 1- Aprovação da Ata da 39ª Assembleia. Aprovado por unanimidade. 2- 101 

Aprovação do plano de trabalho do prof. Lincoln Assunção. Aprovado por 102 

unanimidade. 3- Aprovação do plano de trabalho do prof. Iure Kalinine. O 103 

professor Iure esclarece que seu plano de trabalho precisou ser modificado em razão de 104 

sua solicitação de mudança de regime de trabalho que será de dedicação exclusiva. 105 

Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.  4- Oferta de 106 

componentes práticos das disciplinas do DECGP online. Ponto de pauta discutido e 107 

votado conjuntamente com os pontos de pauta 7 e 8, por se tratar de demandas 108 

complementares entre si. O professor Alexandre Barra defende que as atividades 109 

práticas presenciais devem retornar no início do próximo ano e que esforços do 110 

departamento devem ser nesse sentido. A aluna Anna Carolina questiona que nos planos 111 

de ensino já encaminhados, não foi possível identificar para quais disciplinas a prática 112 

foi considerada imprescindível e para quais será possível de serem realizadas de 113 

maneira remota. O professor Iure esclarece que todas as atividades práticas que são 114 

possíveis de serem ministradas de forma remota, já foram aprovadas, ficando pendente 115 

apenas o ambulatório. O professor Leonardo Bordoni se manifesta explicando que as 116 
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atividades práticas de Anatomia II e III não são possíveis de serem dadas de maneira 117 

remota. Ele explica que em seu cronograma as práticas estão concentradas para o final 118 

de fevereiro e que irá dividir as turmas em três. A professora Arlete explicou que na 119 

disciplina Anatomia Médica I, ela irá concentrar as atividades teóricas no início do 120 

período e as práticas, presencialmente, no final do período. O professor Lincoln 121 

Assunção questiona sobre quais seriam as implicações legais caso algum discente seja 122 

contaminado durante as atividades práticas. O professor Gustavo esclarece que por se 123 

tratar de um curso da área da saúde, existe o risco inerente de contaminação, não só pelo 124 

COVID-19, mas por diversas causas e que todas as medidas de prevenção deverão ser 125 

tomadas, considerando o risco potencial que é inerente. 5- Oferta de componentes 126 

práticos imprescindíveis das disciplinas do DECGP, presencialmente. Discutido e 127 

colocado em votação conjuntamente com os pontos 7 e 8. 6- Revisão da grade de 128 

horários de oferta das disciplinas do DECGP, previamente definido em 2019/2 para 129 

2020/1, considerando a nova realidade de oferta de atividades síncronas online. O 130 

professor Iure questiona se será possível flexibilizar o horário de oferta de conteúdos 131 

síncronos em comum acordo com os alunos ou deverá ser seguido, rigorosamente, os 132 

horários previstos no calendário anterior. O professor Gustavo comenta que mesmo 133 

anteriormente a prática de flexibilizar os horários em conjunto com os alunos já 134 

acontecia, porem ela não é permitida pela PROGRAD. Complementa lembrando que as 135 

atividades síncronas devem seguir o horário preestabelecido, mas que para as atividades 136 

assíncronas existe flexibilidade. O ponto de pauta foi esclarecido, porém sem 137 

necessidade de votação.  7- Atividades práticas de ambulatório 8º período. Amplamente 138 

discutido no início da reunião e colocado em votação. Aprovado com dezessete votos 139 

favoráveis e uma abstenção.  8- Oferta de conteúdos práticos das disciplinas do 1º ao 8º 140 

período do DECGP. Foi votado nesse ponto de pauta a necessidade do encaminhamento 141 

dos planos de ensino até a data de oito de dezembro à chefe do departamento, que irá 142 

aprovar os planos de ensino ad referendum, com votação prevista para a próxima 143 

reunião departamental. Aprovado por unanimidade. 9-Requerimento de redistribuição 144 

de Fabyola Jorge Cruz. Foi esclarecido que o departamento tem uma vaga em vacância, 145 

e precisa se posicionar sobre a disponibilização da vaga para outra instituição. A 146 
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professora Elizabeth informa que o departamento se manifestou contra a 147 

disponibilização da vaga. Colocado em votação, a solicitação de redistribuição foi 148 

negada contando com treze votos contrários e três abstenções. 10- Solicitação de 149 

mudança de horário: disciplina CGP005 do Prof. Gustavo Meirelles. O professor 150 

explica que com sua saída do colegiado, é necessário que ele retome sua carga horária 151 

normal, contando com uma aula teórica e duas turmas de aulas práticas. Colocada em 152 

votação, a solicitação foi aprovada, contando com dezesseis votos favoráveis e uma 153 

abstenção. A professora Elizabeth lembra que com a saída do professor Gustavo do 154 

colegiado, existe a necessidade de um novo representante para ocupar o seu lugar. O 155 

professor Gustavo deu um panorama geral a respeito das atividades exercidas pelo 156 

representante do departamento junto ao colegiado e horários de reuniões. O professor 157 

Lincoln foi indicado pelo professor Iure e manifestou interesse em participar do 158 

colegiado. Colocado em votação, a indicação do professor Lincoln Assunção como 159 

representante do DECGP junto ao Colegiado foi aprovada por unanimidade. 11- 160 

Aprovação do plano de ensino dos professores Leonardo Santos Bordoni, Cirênio de 161 

Almeida Barbosa, Gustavo Meirelles Ribeiro, Arlete Penitente e Iure Kalinine. 162 

Colocados em votação e aprovados por unanimidade. O ponto de pauta 12- Modificação 163 

do horário de oferta do componente teórico da disciplina CGP012 (Clínica Cirúrgico II), 164 

foi removido pelo professor Iure, pois não há possibilidade de alteração de seu horário. 165 

Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, 166 

lavrei a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima 167 

assembleia. 168 

     Ouro Preto, 03 de dezembro de 2020. 

  


