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                         ATA DA 41ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA DA ESCOLA DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima 

primeira assembleia do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: Ordem do 

dia: 1- Aprovação da Ata da 40ª Assembleia; 2- Aprovação dos planos de ensino das 

disciplinas CGP004, CGP008, CGP010(Prof. Savio), CGP010, CGP011, CGP015 e 

CGP020, aprovados ad referendum; 3- Aprovação dos planos de ensino das disciplinas 

Patologia Clínica I e Patologia Clínica II. Participaram da reunião: os docentes Alexandre 

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

Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, 

José Helvécio Kalil, Joyce Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, 

Marcella Barbosa Sampaio e Vicente de Paulo Silva; os técnicos administrativos Giselle 

Luciana Murta e Thales Emanuel Ferreira Gabriel. As discentes representantes do 

CALMED:  Anna Carolina Motta Costa, Giovanna Gonçalves de Souza e Silva e 

Giovanna Maria Franco. O professor Gustavo Meirelles Ribeiro justificou sua ausência 

antecipadamente, devido ao fato de estar em férias. Às 17h17min tendo quórum a 

professora Elizabeth deu início a reunião. A professora Elizabeth solicitou inclusão de 

dois pontos de pauta para discussão.  O primeiro em relação ao transporte de alunos do 

professor Vicente para o internato em Mariana. O segundo em relação a solicitação de 

alunos para retorno do internato do Hospital Risoleta Neves, devido a redução do número 

de vagas para G.O do Odilon Behrens. Todos concordaram em incluir os pontos de pauta. 

O professor Iure informa sobre questões relativas ao COAPES. Ele informa que é 

necessário que todos encaminhem os planos de trabalho relativos as atividades 

ambulatoriais o mais breve possível para adequação ao formulário COAPES pela 

professora Elizabeth. O professor Iure esclarece que o preenchimento do formulário é 

basicamente uma transcrição dos planos de ensino já elaborados pelos professores e que 
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basta adaptar ao modelo do formulário. Ordem do dia: 1- Aprovação da Ata da 40ª 

Assembleia. Colocada em votação, e aprovada contando com quinze votos favoráveis e 

uma abstenção. 2- Aprovação dos planos de ensino das disciplinas CGP004, CGP008, 

CGP010(Prof. Savio), CGP010, CGP011, CGP015 e CGP020, aprovados ad referendum; 

Cada um dos planos foi colocado em votação individualmente contando os seguintes 

resultados: CGP020 – Saúde e Espiritualidade, aprovado, contando com quatorze votos 

favoráveis;  CGP008 – Radiologia e Métodos de imagem, aprovado, contando com treze 

votos favoráveis; CGP015 – Internato ambulatorial e hospitalar  em cirurgia geral, 

aprovado, contando com quinze votos favoráveis; CGP011 – Medicina da mulher, 

aprovado, contando com quatorze votos favoráveis;  CGP010 – Clinica Cirúrgica I 

(professor Sávio), aprovado, contando com quatorze votos favoráveis; CGP010 – Clinica 

Cirúrgica I (professor Ronald) ), aprovado, contando com quinze votos favoráveis. Foi 

sugerido pelo professor Iure que fosse compilado o plano de ensino da disciplina CGP010 

para um único documento, já que o professor Sávio e o professor Ronald enviaram planos 

diferentes da mesma disciplina; CGP004 – Anatomia patológica I, aprovado, contando 

com quinze votos favoráveis. 3- Aprovação dos planos de ensino das disciplinas 

Patologia Clínica I e Patologia Clínica II, aprovado, contando com quatorze votos 

favoráveis. Partindo para o ponto de pauta incluído no início da reunião, que trata sobre a 

dificuldade em se agendar o transporte de alunos entre Ouro Preto e Mariana, o professor 

Iure explica que a dificuldade é antiga. Foi sugerido que o secretário do DECGP, Thales 

E. F. Gabriel, fique responsável por realizar os agendamentos e preencher a requisição. A 

professora Elizabeth se responsabilizou pela solicitação de liberação, junto ao NTI, do 

acesso do secretário a plataforma de Requisição de Transporte. Em relação a solicitação 

de alunos para retorno do internato do Hospital Risoleta Neves, devido a redução do 

número de vagas para G.O do Odilon Behrens, o professor Iure explicou que houve uma 

solicitação de alguns alunos que têm interesse em permanecer em Belo Horizonte e já 

estão em contato com o Hospital Risoleta Neves para tentar viabilizar vagas para o 

internato. O professor explica que essa é uma decisão que cabe ao DECGP e que, caso o 

departamento decida retomar conversa com o hospital, a Diretoria da EMED irá 
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intermediar as tratativas e verificar as possíveis soluções para absorver os alunos de 

internato. O professor Alexandre Barra relatou a respeito da discussão tida pelo grupo de 

G.O no dia anterior, em relação a disciplina Saúde da Mulher. Ele informou que foi 

decidido por unanimidade pelos professores, sujeito à aprovação em assembleia 

departamental, que se tentaria a volta presencial no Centro de Saúde da UFOP, com 

apenas dois alunos por vez, caso tenha disponibilidade de EPI’s. A professora Marcella 

explicou que em conversa com o professor Leonardo Brandão, diretor técnico da Santa 

Casa, o número de vagas para o internato de G.O foi aumentado de duas para cinco 

vagas, de imediato para o dia dezoito de janeiro. A discente Anna Carolina questiona a 

respeito da relação de alunos que farão o internato de G.O em Ouro Preto ou Belo 

Horizonte, e pediu que se evite mudanças de alunos. O professor Iure explicou que a 

diretoria esperava por uma decisão dos departamentos quanto as questões das vagas, 

agora definidas em seis no Hospital Odilon Behrens, Cinco na Santa Casa e oito no 

Hospital Monsenhor Horta e reforçou que quem irá encaminhar a relação dos alunos será 

o Administrador do internato, Weber. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel 

Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada aos 

participantes e aprovada na próxima assembleia. 

     Ouro Preto, 07 de janeiro de 2021. 

  
 


