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                         ATA DA 45ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 

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

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima quinta 1 

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

Esclarecimento sobre a pauta de adesão ao Revalida discutida na última assembleia do 3 

DECGP;  Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 44ª Assembleia Ordinária; 2- 4 

Aprovação da ata da 3ª Assembleia Extraordinária; 3- Encaminhamentos dos 5 

requerimentos de matriculas em disciplinas isoladas; 4- Alteração do dia e horário de 6 

oferta dos componentes curriculares da disciplina CGP012 (Clínica Cirúrgica II), de 7 

responsabilidade do Prof. Iure Kalinine; 5- Aprovação final da avaliação de estágio 8 

probatório do Prof. Ronald Soares dos Santos; 6- Solicitação de realização de concurso 9 

para professor Substituto em Clínica Cirúrgica; 7- Aprovação dos encargos para o 10 

semestre letivo 2020.2; Participaram da reunião os docentes, Alexandre de Almeida 11 

Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo 12 

Braga, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, Joyce 13 

Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Ronald Soares dos Santos; os 14 

técnicos administrativos, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; 15 

as discentes representantes do CALMED, Anna Carolina Motta Costa, Daniela Fonseca 16 

Abdo Rocha e Giovanna Maria Franco; O professor Gustavo Meirelles Ribeiro justificou 17 

sua ausência, pois está em férias. Às 17h13min, tendo quórum, a professora Elizabeth deu 18 

início a reunião. O professor Iure solicita inclusão do ponto de pauta para tratar da 19 

prorrogação da oferta da prática da disciplina CGP012-Clínica cirúrgica II. Aprovado por 20 

unanimidade. Comunicações: Esclarecimento sobre a pauta de adesão ao Revalida 21 

discutida na última assembleia do DECGP. O professor Iure esclarece que, as 22 

discussões a respeito do REVALIDA, na 3ª assembleia extraordinária de 2021 do 23 

DECGP, foram realizadas com o entendimento de que o Departamento deveria decidir se 24 
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aderiria ao processo para realizar as provas, mas que não era esse o objetivo da 25 

PROGRAD. Ele esclarece que o real objetivo era verificar a posição do Departamento 26 

quanto a utilização das notas obtidas no REVALIDA como método de inscrição do 27 

Médico junto ao Conselho Regional e Medicina para obtenção do registro. O professor 28 

sugere que, como o Departamento havia se posicionado contrariamente, devido ao 29 

entendimento incorreto da solicitação,  nova votação seja feita retificando a decisão 30 

anteriormente tomada. O Departamento decidiu, por unanimidade, que é a favor do 31 

processo proposto pelo REVALIDA, todavia, neste momento, por dificuldades de ordem 32 

logística e de pessoal, não temos condições de participar do processo de avaliação. 1-33 

Aprovação da ata da 44ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação a ata foi 34 

aprovada, contando com quatorze votos favoráveis e uma abstenção.  em  2- Aprovação 35 

da ata da 3ª Assembleia Extraordinária. Colocada em votação a ata foi aprovada por 36 

unanimidade. 3- Encaminhamentos dos requerimentos de matriculas em disciplinas 37 

isoladas; O professor Iure explica quais fatores devem ser considerados para deferir ou 38 

indeferir as solicitações de matrículas em disciplinas isoladas como, por exemplo, as 39 

justificativas e documentos apresentados pelos requerentes e, também, o 40 

contingenciamento dos cenários práticos para realização de atividades presenciais 41 

consideradas imprescindíveis. A professora Arlete informa que irá indeferir o pedido de 42 

matrícula em disciplina isolada da disciplina Anatomia   médica I - CGP001, e justifica 43 

que tomou a decisão devido à falta de esclarecimento da justificativa do requerimento 44 

(não estava clara), e a falta de documentos em anexo (como por exemplo, histórico 45 

escolar para análise da grade curricular), do discente que está pleiteando a vaga na 46 

disciplina Anatomia Médica I (CGP001). O professor Alexandre Barra explica que ainda 47 

não está seguro para dar um parecer a respeito da solicitação e que irá discutir com os 48 

demais professores da disciplina qual será a posição a respeito da reivindicação e 49 

informar ao Departamento. O professor Iure informa que não recebeu o e-mail com a 50 

solicitação e que irá encaminhar seu posicionamento posteriormente ao Departamento. As 51 

demais solicitações, para a disciplina CGP020, já haviam sido deferidas pelo professor 52 

Gustavo Meirelles. 4- Alteração do dia e horário de oferta dos componentes 53 
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curriculares da disciplina CGP012 (Clínica Cirúrgica II), de responsabilidade do 54 

Prof. Iure Kalinine. O professor Iure explica que pretende alterar o horário das aulas 55 

práticas da disciplina, que atualmente é dada às terças-feiras das 21h às 22h40m, para às 56 

quintas-feiras das 19h às 20h40m. Justifica que o principal motivo para a solicitação é 57 

que o atual horário é bastante cansativo para os alunos, que muitas vezes chegam 58 

exaustos às aulas, causando prejuízos ao aproveitamento geral da disciplina e que com o 59 

novo horário acredita melhorar o aproveitamento. Colocada em votação a solicitação de 60 

alteração de horário foi aprovada por unanimidade.  5- Aprovação final da avaliação de 61 

estágio probatório do Prof. Ronald Soares dos Santos. O professor Cirênio, presidente 62 

da Comissão de Avaliação, leu parecer da comissão que indica a aprovação do avaliado. 63 

Colocada em votação, a avaliação final do estágio probatório do Prof. Ronald Soares dos 64 

Santos foi aprovada por unanimidade pelo Departamento. 6- Solicitação de realização 65 

de concurso para professor Substituto em Clínica Cirúrgica. A professora Elizabeth 66 

esclarece que devido a exoneração(a pedido) do professor Thiago Vinicius Villar 67 

Barroso, é necessário que seja contratado um docente substituto e que para isso será 68 

necessário definir uma banca. Se dispuseram a compor a banca os professores Cirênio de 69 

Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo Braga e Ronald Soares dos Santos, sendo o último o 70 

presidente. Colocados em votação, tanto a proposta de solicitação de abertura de 71 

concurso para professor substituto em clínica cirúrgica, quanto a banca formada, foram 72 

aprovadas por unanimidade pelo departamento. 7- Aprovação dos encargos para o 73 

semestre letivo 2020.2. O professor Iure explica que, com a saída do professor Thiago 74 

Barroso, a princípio, os encargos dos professores da Cirurgia deverão ser mantidos até 75 

que um novo professor substituto seja contratado. O professor Alexandre Barra explica 76 

que ainda não foi possível definir os encargos, mas assim que os professores da G.O 77 

tiverem uma definição, irão informar ao Departamento. Nenhuma votação foi necessária. 78 

8- Prorrogação da oferta da prática da disciplina CGP012-Clínica cirúrgica II. O 79 

professor Iure relembra que na última reunião foi decidido ofertar quatro semanas de 80 

ambulatório. Ele explica que, como há uma indefinição para o retorno dos internatos de 81 

urgência e emergência nos hospitais Odilon Behrens e FHEMIG, seria possível estender 82 
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por mais algumas semanas a oferta dos ambulatórios ou, caso os professores responsáveis 83 

pela cirurgia ambulatorial julguem suficiente, encerrar o período com as quatro semanas, 84 

anteriormente definidas. O professor Cirênio informa que concorda com o encerramento 85 

dos ambulatórios com quatro semanas e liberação dos alunos para os internatos. A 86 

professora Joyce também entende que é possível encerrar as atividades e que as quatro 87 

semanas ofertadas são suficientes, considerando o atual cenário. O professor Alexandre 88 

Barra informa que foi decidido, e aprovado pelo CODEMED, que os ambulatórios de 89 

G.O permanecerão até que a nova turma inicie, encerrando no dia vinte e um de maio. 90 

Diante da nova informação, a professora Joyce se posiciona a favor da permanência dos 91 

ambulatórios de cirurgia enquanto permanecerem os ambulatórios de G.O, pois assim, os 92 

alunos aproveitariam ao máximo, já que permaneceriam em Ouro Preto. Após discussões 93 

a respeito do assunto, a proposta formulada é de que os ambulatórios de cirurgia sigam as 94 

mesmas definições aprovadas para o ambulatório de G.O, ou seja, manter as atividades 95 

até o dia vinte e um de maio ou interromper as atividades antes dessa data, caso todas as 96 

atividades do internato tenham início autorizado. Colocada em votação, a proposta foi 97 

aprovada por unanimidade pelo Departamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales 98 

Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada 99 

aos participantes e aprovada na próxima assembleia. 100 

      

Ouro Preto, 06 de maio de 2021. 

  


