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         ATA DA 43ª 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 março de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima 1 

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

da ata da 42ª Assembleia; 2- Aprovação da ata da 1ª Assembleia extraordinária do ano de 3 

2021; 3- Aprovação e encaminhamento do processo de estágio probatório do professor 4 

Thiago Barroso, ao CODEMED para parecer final; 4- Aprovação do calendário de aulas; 5 

5- Segunda etapa do estágio probatório do professor Vicente. Participaram da reunião: os6 

docentes Alexandre de Almeida Barra, André Gusmão Alvarenga, Arlete Rita Penitente 7 

Barcelos, Débora Maria Tavares de Andrade, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles 8 

Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, 9 

Joyce Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Ronald Soares dos Santos, 10 

Savio Lana Siqueira, Thiago Vinicius Villar Barroso e Vicente de Paulo Silva; os 11 

técnicos administrativos, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; 12 

as discentes representantes do CALMED Anna Carolina Motta Costa, Giovanna 13 

Gonçalves de Souza e Silva e Giovanna Maria Franco. Às 17h05min tendo quórum a 14 

professora Elizabeth deu início a reunião. A professora Elizabeth solicita inclusão de duas 15 

comunicações na assembleia. Colocada em votação, a solicitação foi acatada por 16 

unanimidade. Transferida a palavra para o Professor Gustavo, ele inicia a primeira 17 

comunicação que diz respeito à Portaria nº12 da PROGRAD, que trata do retorno 18 

presencial das práticas consideradas imprescindíveis. O professor faz um apanhado geral 19 

a respeito dos trâmites ocorridos até a publicação da portaria. Explica, também, que de 20 

acordo com o plano Minas Consciente, é permitido que alunos das áreas da saúde, como é 21 

o caso do curso de Medicina, retornem às atividades presenciais em cenários de22 

atendimento ao público, mesmo na “onda vermelha”. O professor expõe que todas as 23 

disciplinas, do sexto ao oitavo período, que foram encaminhadas para análise foram 24 
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autorizadas a retornarem presencialmente, porém, as disciplinas do primeiro ao quinto 25 

não foram autorizadas para retorno presencial. Após diversos esclarecimentos a respeito 26 

da portaria e de ações que deverão ser tomadas para adequação, o professor conclui que é 27 

necessário fazer um calendário para o retorno e comunicar o retorno com antecedência 28 

aos alunos para que eles retornem para as atividades presenciais. O professor José 29 

Helvécio se posiciona em relação à Portaria nº12 da PROGRAD, informando que é 30 

contrário a orientação dada pela PROGRAD, que transfere para os professores a 31 

responsabilidade de coletar e gerenciar os termos de compromisso dos alunos. O 32 

professor Gustavo explica que a responsabilidade do professor será apenas de administrar 33 

a coleta dos termos, e que os professores não serão responsáveis pelo retorno dos alunos e 34 

consequências desse retorno. O professor Ronald levanta a questão da não oferta de aulas 35 

práticas presenciais da disciplina CGP010- Clínica Cirúrgica I e solicita ao Departamento 36 

uma posição que os alunos sejam informados a respeito. O professor Sávio solicita a 37 

palavra e explica que ele, como responsável pela prática da disciplina, não preencheu o 38 

questionário solicitado pela PROGRAD para avaliação de retorno presencial das 39 

disciplinas, pois já havia encaminhado, anteriormente, um documento solicitando ao 40 

Comitê de enfrentamento ao COVID – 19 orientação para a realização das aulas práticas 41 

e aguardava a resposta a esse documento. A discente Anna Carolina comenta que o 42 

preenchimento do formulário era o meio estabelecido pela PROGRAD para coletar e 43 

analisar informações sobre as disciplinas que desejam retornar presencialmente e que ao 44 

optar pelo não preenchimento do questionário, o que impediu o retorno presencial da 45 

disciplina, o professor afetou de forma negativa os alunos que necessitam da prática da 46 

disciplina. O professor Iure comunica, de forma geral, a respeito de como serão 47 

pontuadas as avaliações tanto para progressão de carreira quanto para avaliação de 48 

estágios probatórios no período de pandemia. Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 49 

42ª Assembleia, colocado em votação o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. 2- 50 

Aprovação da ata da 1ª Assembleia extraordinária do ano de 2021, colocado em 51 

votação o ponto de pauta foi aprovado, contando com quinze votos favoráveis e uma 52 

abstenção. 3- Aprovação e encaminhamento do processo de estágio probatório do 53 
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professor Thiago Barroso, ao CODEMED para parecer final. A professora Débora, 54 

presidente da Comissão de avaliação de estágio probatório do Prof. Thiago Barroso, dá 55 

um panorama geral a respeito do processo de avaliação e informa que não foi possível a 56 

realização da terceira etapa do processo de avaliação de estágio probatório, por falta de 57 

tempo hábil, mas que a comissão recomenda a aprovação do estágio probatório do 58 

professor. O professor Henrique esclarece que, como membro representante da Escola de 59 

Medicina da CPPD, teve acesso ao processo de estágio probatório do professor Thiago 60 

Barroso e que se trata de um processo complexo, pois o professor foi reprovado na 61 

primeira etapa, aprovado na segunda etapa e que não existe uma terceira etapa. Devido a 62 

esses fatos a CPPD decidiu encaminhar o processo para avaliação e decisão em 63 

assembleia Departamental. O professor Iure sugere, como alternativa à votação pela 64 

aprovação ou desaprovação do estágio probatório do professor Thiago, que seja 65 

recomendado pelo departamento a realização da terceira avaliação pela comissão. 66 

Colocada em votação, a sugestão dada pelo professor Iure foi aprovada contando 67 

com quatorze votos favoráveis, três abstenções e um voto contrário. O professor Iure 68 

esclarece que essa é uma decisão do Departamento e ainda estará sujeita a aprovação pelo 69 

CODEMED, que é uma instancia superior ao Departamento, e poderá decidir por acatar a 70 

decisão do Departamento ou, ainda, aprovar ou reprovar o estágio probatório do professor 71 

Thiago. 4- Aprovação do calendário de aulas, colocado em votação o ponto de pauta 72 

foi aprovado, contando com quatorze votos favoráveis e duas abstenções. 5- Segunda 73 

etapa do estágio probatório do professor Vicente. O professor Henrique explica que 74 

apesar da avaliação do professor Vicente ser referente ao período de dezembro de dois 75 

mil e dezoito a dezembro de dois mil e dezenove, a documentação lhe foi enviada apenas 76 

em janeiro do ano de dois mil e vinte e que pouco tempo depois, devido à pandemia 77 

causada pela COVID-19. O professor explica que a avaliação foi feita por meio físico e 78 

digitalizada. O professor Henrique lembra que o professor Vicente foi aprovado em sua 79 

primeira avaliação e que àquela época a Comissão lhe fez algumas orientações como: 80 

Inserção em extensão, pesquisa e administração. O professor Henrique lista algumas das 81 

atividades em que o professor Vicente está inserido, sendo elas: como docente nas 82 
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disciplinas MED211, MED391, MED395, CGP013, CGP014; iniciou atividades de 83 

pesquisa em “Oncogênese e cicatrização aplicada a ciência cirúrgica interdisciplinar” e 84 

“Tratamento de feridas crônicas usando creme a base de protium”; como atividade de 85 

extensão participa do projeto de “Rastreamento de câncer colorretal no município de 86 

Ouro Preto”; como atividade administrativa o professor atua como coordenador das 87 

disciplinas MED 391 e MED 395, atua no Núcleo de Educação Especial/Inclusiva, além 88 

de estar como representante de Cirurgia no Hospital Monsenhor Horta em Mariana. O 89 

professor Henrique informou o parecer da comissão foi favorável à APROVAÇÃO da 90 

segunda etapa de avaliação de estágio probatório do professor Vicente de Paulo Silva. 91 

Colocado em votação, o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. Nada mais 92 

havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a 93 

presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia. 94 

      

Ouro Preto, 04 de março de 2021. 

  


