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                         ATA DA 42ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 

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

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima 1 

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

da ata da 41ª Assembleia; 2-Aprovação do plano de ensino atualizado da disciplina 3 

CGP012; 3-Aprovação do plano de ensino atualizado da disciplina CGP001; 4-4 

Apresentação do software "Complete Anatomy" pelo representante técnico da Elsevier, 5 

Elson Freire (Account Manager), Educação Médica, Brazil, Clinical Solutions. 6 

Participaram da reunião: os docentes Alexandre de Almeida Barra, André Gusmão 7 

Alvarenga, Arlete Rita Penitente Barcelos, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, 8 

Iure Kalinine Ferraz de Souza, Joyce Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln 9 

Assunção, Marcella Barbosa Sampaio, Orlando Zocratto, Savio Lana Siqueira, Thiago 10 

Vinicius Villar Barroso e Vicente de Paulo Silva; os técnicos administrativos Giselle 11 

Luciana Murta e Thales Emanuel Ferreira Gabriel. Os discentes representantes do 12 

CALMED:  Anna Carolina Motta Costa, Allan Braga Joi De Abreu e Giovanna Maria 13 

Franco. Participou, também, a aluna Mariana Vidal Montebeller, representante do 8º 14 

período. Às 17h10min tendo quórum a professora Elizabeth deu início a reunião. Aberta a 15 

palavra para comunicados, o professor Iure sugeriu que fosse adicionado como ponto de 16 

pauta o estabelecimento de critérios para vacinação de membros do DECGP contra a 17 

COVID-19. Colocado em votação, e aprovado por unanimidade, passou a ser ponto de 18 

pauta dessa assembleia. O professor Iure lembra que há uma pendencia do departamento 19 

em definir sobre a volta de atividades práticas consideradas imprescindíveis, pois nem 20 

todos os professores enviaram suas propostas. O professor Gustavo explicou que, por 21 

falhas no processo, nenhum dos departamentos da EMED encaminhou via SEI a 22 

documentação necessária até esta data e sugeriu que fosse criado um documento 23 

resumindo todas as demandas do Departamento para retorno presencial. A professora 24 
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Elizabeth explicou que, em seu entendimento, a solicitação da PROGRAD seria para um 25 

envio via e-mail e que já havia enviado o documento por esse canal. O professor Gustavo 26 

complementou que o envio via SEI ainda seria possível e não haveria prejuízo algum no 27 

envio via e-mail. O professor Iure reforçou que é fundamental o envio da documentação, 28 

por todos que desejam trabalhar suas atividades de forma presencial, justificando a 29 

necessidade da volta presencial. O professor Henrique justificou que ele, por exemplo, 30 

não havia enviado, pois, não teria a necessidade das práticas presenciais. O professor 31 

Leonardo Bordoni explicou que se confundiu com os prazos e ainda não havia enviado a 32 

documentação, mas que gostaria que suas atividades práticas fossem realizadas de forma 33 

presencial e faria o envio dos documentos com a maior brevidade possível. A professora 34 

Joyce Fiorini questionou que no plano de ensino da disciplina Cirurgia Ambulatorial foi 35 

proposto a divisão da turma, sendo que metade da turma frequentaria em uma semana e 36 

metade em outra semana, alternadamente. Ela indaga sobre a possibilidade dessa divisão, 37 

já que haveria um prejuízo de carga horaria. O professor Iure esclarece que, nesse período 38 

de pandemia, por se tratar de uma situação de excepcionalidade, não haveria problema, 39 

desde que se justifique que para manter as medidas de segurança em níveis adequados, é 40 

necessário dividir os alunos, o que traria redução da carga horaria pratica. Ordem do dia: 41 

1-Aprovação da ata da 41ª Assembleia; colocada em votação e aprovada com 15 votos 42 

favoráveis e duas abstenções. 4-Apresentação do software "Complete Anatomy" pelo 43 

representante técnico da Elsevier, Elson Freire (Account Manager), Educação 44 

Médica, Brazil, Clinical Solutions. Por questões relacionadas a disponibilidade de 45 

horário do representante técnico da Elsevier, Elson Freire, houve inversão de ponto de 46 

pauta. A professora Arlete introduziu a apresentação e explicou que chegou até a 47 

plataforma pois vinha pesquisando ferramentas que pudessem complementar suas aulas. 48 

Ela relatou que ao ter contato com a plataforma, percebeu que ela poderia auxiliar 49 

diversos professores e que, por isso, sugeriu a apresentação da ferramenta ao 50 

Departamento. O representante demonstrou diversas ferramentas e funções da plataforma 51 

e por solicitação dos docentes se comprometeu a fornecer licença de teste pelo período de 52 

30 dias para uso ilimitado, prorrogáveis por mais 30 dias. Elson Freire explicou que ao 53 
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adquirir a assinatura institucional, não só alunos da EMED teriam acesso, mas todos 54 

aqueles que a Universidade possa julgar necessário, sem limitação. Explicou ainda sobre 55 

o valor da licença e seu custo anual de renovação. Finalizada a apresentação, o professor 56 

Iure sugeriu que o grupo utilize pelo período de testes o máximo possível a ferramenta e 57 

que ao final desse período seja emitido um relatório que servirá, caso haja demanda, para 58 

justificar a compra da licença. 2-Aprovação do plano de ensino atualizado da 59 

disciplina CGP012; A professora Elizabeth explicou que houve necessidade de 60 

modificação, pois o professor Cirênio havia agregado ao plano de ensino da disciplina 61 

CGP012 conteúdos de sua disciplina eletiva(CGP025), que não foi ofertada aos alunos 62 

para esse período. Colocado em votação, o novo plano de ensino foi aprovado com 63 

quinze votos favoráveis. 3-Aprovação do plano de ensino atualizado da disciplina 64 

CGP001. A professora Arlete justificou que o ajuste feito em seu plano de ensino foi 65 

para evitar prejuízos aos alunos, evitando mais atrasos em sua formação. Colocado em 66 

votação e aprovado com quinze votos favoráveis. 5- Estabelecimento de critérios para 67 

vacinação de membros do DECGP contra a COVID-19. O professor Iure orienta que é 68 

necessário um posicionamento do Departamento no sentido de definir a lista de membros 69 

que deverão ser vacinados e a ordem de prioridade para a vacinação. O professor Iure 70 

sugere que o primeiro critério seja vacinar os professores que atuam e irão atuar em 71 

cenários de atenção à saúde presencialmente. O segundo critério foi discutido entre os 72 

participantes da assembleia e, dentre as sugestões apresentadas, a proposta que teve maior 73 

aceitação foi a de que sejam vacinados todos os membros do Departamento, professores e 74 

técnicos administrativos, em ordem decrescente de idade. Colocados em votação, os 75 

critérios foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales 76 

Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada 77 

aos participantes e aprovada na próxima assembleia. 78 

      

Ouro Preto, 04 de fevereiro de 2021. 

  


