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                         ATA DA 44ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 

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

 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima quarta 1 

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

Divulgação da Política de Inovação e conversa sobre as formas de compartilhamento, 3 

cessão e permissão de uso da estrutura laboratorial (NITE); 2- Ofício EMED n°25/2021 - 4 

Orientações para o encerramento do semestre letivo 2020/01; Ordem do dia: 1- 5 

Aprovação da ata da 43ª Assembleia Ordinária; 2- Aprovação da ata da 2ª Assembleia 6 

Extraordinária; 3- Avaliação da necessidade de contratação de professores substitutos 7 

para disciplinas obrigatórias do curso de Medicina, ofertadas pelo DECGP; 4- 8 

Transferência de encargos do Prof. André Gusmão Alvarenga para o Prof. Gustavo 9 

Meirelles Ribeiro referentes às disciplinas CGP004 - Anatomia Patológica I e CGP007- 10 

Medicina Legal e Deontologia Medica; 5- Término do estágio probatório do professor 11 

Eduardo Ângelo Braga; 6- Volta das práticas imprescindíveis e término do semestre; 7- 12 

Eleição de novo representante do DECGP no Colegiado; 8- Aprovação da primeira etapa 13 

de avaliação do estágio probatório do Prof. Lincoln Assunção; Participaram da reunião: 14 

os docentes Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Eduardo 15 

Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, 16 

Iure Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce Fiorini, Leonardo Santos 17 

Bordoni, Lincoln Assunção, Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro, Orlando 18 

Zocratto, Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira; o técnico administrativo Thales 19 

Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED Anna Carolina Motta 20 

Costa, Giovanna Gonçalves de Souza e Silva e Giovanna Maria Franco; a representante 21 

de turma do oitavo período, Marina Eduarda Santos e; a representante do NITE, Nisielly 22 

Silva . Às 17h05min tendo quórum a professora Elizabeth deu início a reunião. 23 

Comunicações: 1- Divulgação da Política de Inovação e conversa sobre as formas de 24 
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compartilhamento, cessão e permissão de uso da estrutura laboratorial (NITE). A 25 

representante do NITE, Nisielly Silva, apresenta, de forma geral, sobre as Políticas de 26 

Inovação da UFOP. Ela comenta sobre o caminho da propriedade intelectual, os 27 

destaques da política de inovação e o  compartilhamento e permissão de uso de 28 

infraestrutura e de capital intelectual. Finalizada a apresentação, dúvidas dos professores 29 

relacionadas ao tema foram esclarecidas. 2- Ofício EMED n°25/2021 - Orientações 30 

para o encerramento do semestre letivo 2020/01. O professor Iure dá um panorama 31 

geral e informa que o assunto será tratado com mais detalhes adiante na assembleia. O 32 

professor aproveita o espaço para comunicar sobre a possibilidade do retorno presencial 33 

das turmas de internato na Santa Casa de Ouro Preto, que foram parcialmente suspensas 34 

devido à instauração da onda roxa, do Plano Minas Consciente, no município de Ouro 35 

Preto. Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 43ª Assembleia Ordinária. Colocado 36 

em votação, o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade.  2- Aprovação da ata da 2ª 37 

Assembleia Extraordinária. Colocado em votação, o ponto de pauta foi aprovado por 38 

unanimidade. 3- Avaliação da necessidade de contratação de professores substitutos 39 

para disciplinas obrigatórias do curso de Medicina, ofertadas pelo DECGP. O 40 

professor Gustavo esclarece que o DECGP tem duas vagas em aberto em função da saída 41 

dos professores Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues e Renato Santos Laboissière e 42 

lembra que, num futuro próximo também haverá a necessidade de realização de concurso 43 

para substituto em função da saída para licença maternidade da professora Marcella 44 

Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro. O professor alerta que, como as vagas já estão em 45 

aberto há mais de dois anos, é importante que o Departamento requeira a realização de 46 

concursos para ocupar essas vagas, que já são do DECGP, em caráter efetivo. O professor 47 

Iure dá explicações sobre as tratativas que vêm ocorrendo entre a EMED e setores 48 

responsáveis pela realização dos concursos e se diz surpreso com a notícia da 49 

possibilidade de se realizar concurso para professores substitutos, pois as informações 50 

recebidas, até então, sinalizavam sobre a impossibilidade da realização de concursos, 51 

devido a restrições orçamentárias da Universidade. Após discussões sobre o assunto, 52 

chegou-se ao consenso de que o ideal seria discutir, mais profundamente o assunto em uma 53 
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próxima reunião, propondo, inclusive, a composição da banca. O ponto de pauta não foi 54 

votado. 4- Transferência de encargos do Prof. André Gusmão Alvarenga para o 55 

Prof. Gustavo Meirelles Ribeiro referentes às disciplinas CGP004 - Anatomia 56 

Patológica I e CGP007- Medicina Legal e Deontologia Medica.  A professora 57 

Elizabeth informou que já havia aprovado ad referendum e que há necessidade de 58 

aprovação em assembleia. Colocado em votação o ponto de pauta foi aprovado por 59 

unanimidade. 5- Término do estágio probatório do professor Eduardo Ângelo Braga. 60 

O professor Orlando, responsável pela comissão de estágio probatório do Professor 61 

Eduardo, relata que já foram realizadas duas etapas de avalição, nas quais o professor 62 

Eduardo foi aprovado, sem nenhuma ressalva. Explica, também, que a terceira etapa 63 

estava programada para o ano de dois mil e vinte, mas devido à pandemia COVID-19, 64 

não foi possível a sua realização. Colocado em votação, o estágio probatório do professor 65 

Eduardo Ângelo Braga foi aprovado pelo Departamento, contando com onze votos 66 

favoráveis, duas abstenções e nenhum voto contrário. 6- Volta das práticas 67 

imprescindíveis e término do semestre. O professor Iure relembra que a volta 68 

presencial já havia sido planejada pelo Departamento, inclusive contando com o auxílio 69 

da enfermeira Adriana, porém com a instauração da onda roxa, não foi possível a volta 70 

conforme o programado. Dá, ainda, um panorama geral a respeito da situação e explica 71 

que restando apenas duas semanas para o término do semestre letivo é preciso decidir 72 

como será feito o fechamento dos diários dada a dificuldade de se dar as aulas práticas 73 

havendo, também, a possibilidade de se manter os diários abertos para reposição posterior 74 

das atividades práticas. O professor complementa, questionando sobre a possibilidade de 75 

se trabalhar as atividades práticas nessas duas semanas restantes e questiona qual a 76 

opinião dos colegas a respeito.  A professora Joyce comenta que é preferível oferecer as 77 

aulas nessas duas semanas do que não as oferecer, porém, comenta sobre a possibilidade 78 

se dar as aulas práticas no intervalo entre os semestres letivos. A aluna representante do 79 

CALMED, Anna Carolina, informa que, as turmas do oitavo período tem preferência pelo 80 

fechamento dos diários antes do início dos internatos. Após ampla discussão sobre o 81 

assunto duas possibilidades foram levantadas: a primeira de que, com o encerramento da 82 
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onda roxa, será possível o retorno das atividades presenciais a partir do dia dezoito de 83 

abril e; a segunda, de que não será possível o retorno presencial, devido à permanência da 84 

onda roxa. Considerando-se a possibilidade do retorno a partir de dezoito de abril, a 85 

proposta construída foi de ofertar as atividades de internato por cinco semanas, iniciando 86 

no dia dezenove de abril, concluindo-se que seria a alternativa menos prejudicial aos 87 

alunos e que possibilitará o fechamento dos diários. Colocado em votação a proposta foi 88 

aprovada por unanimidade. Considerando-se a possibilidade da permanência da onda 89 

roxa e, a impossibilidade do retorno das atividades práticas presenciais, foram 90 

consideradas duas alternativas: encerrar as disciplinas sem as atividades de ambulatório 91 

ou; programar as atividades para um momento posterior, se possível for. A aluna 92 

representante de turma do oitavo período, Marina Eduarda Santos é convidada para 93 

participar da reunião. Após explicações dadas pelo professor Iure sobre o tema que está 94 

em pauta, Marina esclarece que não existe a possibilidade de se realizar as atividades 95 

práticas presenciais por cinco semanas, como havia sido proposto, pois o início das 96 

atividades de internatos para o período 2020.2 estão previstas para o dia dez de maio, e 97 

não para o dia vinte e quatro, restando, apenas, três semanas para a execução das aulas 98 

práticas. A aluna explica que é quase inviável que os alunos retornem a Ouro Preto por 99 

um período tão curto, pois não estão mais residindo na cidade. A aluna Anna Carolina 100 

destaca que, como a votação anterior foi para as atividades práticas presencias serem 101 

lecionadas por cinco semanas e isso não será possível, a votação seja anulada. A aluna 102 

solicita ainda que, caso não seja possível realizar as atividades práticas presenciais, seja 103 

proposta uma forma alternativa para distribuir os pontos referentes a parte pratica das 104 

disciplinas  possibilitando o fechamento dos diários e não prejudicando ainda mais os 105 

alunos. As discussões sobre o tema em pauta seguem na tentativa de se encontrar um 106 

ponto de equilíbrio entre a necessidade que os alunos têm de avançarem no curso, 107 

buscando alternativas para se fechar o diário das disciplinas, e a necessidade de se 108 

oferecer as aulas por tempo suficiente para promover o desenvolvimento, de fato, das 109 

habilidades dos alunos nas disciplinas, sendo cogitadas as possibilidades de 110 

permanecerem abertos os diários e de reposição das aulas práticas em momento oportuno. 111 
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Por fim, chegou-se à conclusão de que, devido às diversas incertezas e dificuldades 112 

postas, o tema deverá ser pensado e discutido em uma próxima reunião. 7- Eleição de 113 

novo representante do DECGP no Colegiado. A professora Elizabeth explica que, 114 

devido a saída da professora Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro para sua licença 115 

maternidade, é necessário que seja indicado um novo representante do DECGP junto ao 116 

Colegiado. O professor Eduardo Ângelo Braga se dispõe a ser o novo representante. 117 

Colocado em votação, a participação do professor como representante do DECGP junto 118 

ao colegiado foi aprovada por unanimidade.  8- Aprovação da primeira etapa de 119 

avaliação do estágio probatório do Prof. Lincoln Assunção. A professora Arlete 120 

Penitente informa que a primeira etapa de avaliação do estágio probatório do professor 121 

Lincoln foi bastante positiva. Explica que o professor teve ótimas avaliações por parte 122 

dos membros de sua equipe de trabalho, docentes, discentes e Técnicos Administrativos. 123 

Colocada em votação, a primeira etapa de avaliação do estágio probatório do Prof. 124 

Lincoln Assunção foi aprovada por unanimidade pelo Departamento. Nada mais havendo 125 

a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, 126 

que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia. 127 

      

Ouro Preto, 08 de abril de 2021. 

  


