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                         ATA DA 46ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, 

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

 

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

sexta assembleia do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: Ordem do dia: 1- 2 

Aprovação da ata da 45ª Assembleia Ordinária; 2- Aprovação da ata da 4ª Assembleia 3 

Extraordinária; 3- Indicação de um membro para a composição da CPPD; 4- Aprovação 4 

dos planos de ensino para o semestre letivo 2020.2. Participaram da reunião os docentes, 5 

Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Débora Maria Tavares de 6 

Andrade, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, 7 

Joyce Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Ronald Soares dos Santos e Savio Lana 8 

Siqueira; os técnicos administrativos, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel 9 

Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED, Giovanna Gonçalves de 10 

Souza e Silva,  Giovanna Maria Franco e Luísa Lauar Lima; Às 17h15min, tendo 11 

quórum, a professora Elizabeth deu início a reunião. O professor Iure comunica que 12 

houve atualização nas datas dos internatos em função de ajustes nos cenários de saúde 13 

para a atual turma do oitavo período, que iniciará os internatos na semana do dia seis de 14 

setembro. Ele informa que alguns ajustes ainda poderão ser feitos. Ordem do dia: 1- 15 

Aprovação da ata da 45ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação, a ata foi 16 

aprovada por unanimidade pelo Departamento. 2- Aprovação da ata da 4ª Assembleia 17 

Extraordinária. Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade pelo 18 

Departamento. 3- Indicação de um membro para a composição da CPPD. A 19 

professora Elizabeth indaga ao professor Henrique, atual representante, se ele tem 20 

interesse em permanecer na comissão, pois há possibilidade de recondução. O professor 21 

Henrique informa que o tempo que representou a EMED foi bastante engrandecedor, mas 22 

informa que não tem interesse em permanecer. O professor Ronald pede que o professor 23 

Henrique dê um panorama geral de quais são as atribuições do membro representante da 24 
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EMED junto a CPPD. O professor Henrique esclarece aspectos gerais a respeito do 25 

desempenho da função, dias e duração de reuniões, e demandas rotineiras. O professor 26 

Iure esclarece que, caso nenhum membro do DECGP tenha interesse em participar, não 27 

haverá problemas, pois, a indicação é facultada ao Departamento. Não havendo nenhum 28 

membro interessado em compor a comissão, a professora Elizabeth avançou para o 29 

próximo ponto de pauta. O professor Iure solicita a inclusão ponto de pauta que trata de 30 

discussão sobre remanejamento de alunos das subturmas práticas da disciplina CGP012, 31 

possibilitando que o professor que será contratado possa atuar nos seus encargos. O 32 

professor Iure explica que esse remanejamento, caso os alunos tenham disponibilidade e 33 

interesse, será benéfico tanto do ponto de vista sanitário, pois haverá um número menor 34 

de alunos por turma, quanto do ponto de vista da aprendizagem, pois os alunos terão mais 35 

possibilidades de realizarem procedimentos. Colocada em votação, a inclusão do ponto 36 

de pauta foi aprovada por unanimidade. O professor Iure esclarece que a subdivisão das 37 

turmas não poderá ocorrer oficialmente, pois após o início do semestre letivo não será 38 

mais possível alterar os atestados de matricula dos alunos. Por outro lado, não é possível 39 

criar uma subturma para o professor, pois ainda estamos em processo de contratação. 40 

Para que a atuação do novo professor não seja oficiosa, o professor Iure explica que os 41 

encargos foram distribuídos entre as quatro subturmas. A professora Joyce manifesta que 42 

não vê problema na proposta do professor Iure e pondera que será necessário a 43 

concordância dos alunos para que não haja problemas futuros. O professor Orlando se 44 

manifesta e diz estar de acordo com a proposta. Colocada em votação, a proposta 45 

apresentada pelo professor Iure foi aprovada por unanimidade pelo Departamento. 4- 46 

Aprovação dos planos de ensino para o semestre letivo 2020.2. A professora Elizabeth 47 

sugere que a votação  seja realizada em blocos de cinco planos por vez. Colocado em 48 

votação, o primeiro bloco, composto pelos planos das disciplinas CGP001, CGP002, 49 

CGP003, CGP004 e CGP005, foram aprovados por unanimidade. Seguindo para o 50 

segundo bloco, composto pelos planos das disciplinas CGP006, CGP007, CGP008, 51 

CGP009 e CGP010, a discente Giovanna Gonçalves questiona que no plano de ensino da 52 

disciplina CGP010 – Clinica cirúrgica I, existe a informação de que a técnica operatória, 53 
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componente da disciplina, terá um plano separado que será encaminhado pelo professor 54 

Sávio, e que o referido plano ainda não foi encaminhado. A professora Elizabeth solicita 55 

que o plano seja enviado para aprovação ad referendum e seja votado na próxima 56 

assembleia. O professor Iure informa que não é possível que haja dois planos de ensino 57 

para a mesma disciplina, e que o plano do professor Sávio deverá compor o plano de 58 

ensino já enviado, mesmo que como um anexo. Devido a pendencia identificada, o plano 59 

de ensino da disciplina CGP010 foi retirado do bloco. Colocado em votação, o segundo 60 

bloco, composto pelos planos das disciplinas CGP006, CGP007, CGP008, CGP009, foi 61 

aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o terceiro bloco, composto pelos 62 

planos das disciplinas CGP011, CGP012, CGP013, CGP015, CGP016, CGP018 e 63 

CGP020 foi aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel 64 

Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada aos 65 

participantes e aprovada na próxima assembleia. 66 

      

Ouro Preto, 27 de maio de 2021. 

  


