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ATA DA 47ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

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

 

Ao  primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, realizou-se a quadragésima 1 

sétima assembleia ordinária do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: 2 

Comunicações: 1- Curricularização da extensão na UFOP; : Ordem do dia: 1-3 

Aprovação da ata da 46ª Assembleia Ordinária; 2-Aprovação da ata da 5ª Assembleia 4 

Extraordinária; 3-Aprovação da ata da 6ª Assembleia Extraordinária; 4-Aprovação dos 5 

horários de aulas para o semestre letivo 2021.1; 5-Aprovação do plano de ensino da 6 

disciplina CGP010 para o semestre 2020.2; 6-Passos para que seja possível o retorno 7 

presencial do componente prático da disciplina CGP010- Clínica Cirúrgica I; 8 

Participaram da reunião os docentes, Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente 9 

Barcelos, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure 10 

Kalinine Ferraz de Souza, Joyce Fiorini, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, 11 

Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira e Vicente de Paulo Silva; os técnicos 12 

administrativos, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; os 13 

discentes representantes do CALMED, Anna Carolina Motta Costa, Bianca Cardoso 14 

Lopes e Lucca Fagundes Ramos de Oliveira. Às 17h15min, tendo quórum, a professora 15 

Elizabeth, Chefe do Departamento, deu início a reunião. Comunicações: O professor 16 

Gustavo comunica que os horários de aulas das disciplinas Anatomia Patológica I e 17 

Anatomia Patológica II, foram remodelados para o modelo original, em que as disciplinas 18 

têm aulas práticas em duas subturmas. Apesar de as aulas práticas não estarem ocorrendo 19 

de forma presencial, devido às restrições impostas pela pandemia, o professor informa 20 

que os horários são muito úteis para discussões de casos clínicos, porém, as alterações 21 

somente serão mantidas caso o professor substituto, aprovado no concurso, realmente 22 

tome posse. 1- Curricularização da extensão na UFOP. O professor Gustavo, a pedido 23 

da professora Elizabeth, faz considerações a respeito do assunto em pauta. O professor 24 
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explica que o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014, previu para todos os cursos de 25 

ensino superior a curricularização da extensão, que é um dos tripés da Universidade. 26 

Atualmente a extensão é promovida através da seleção de estudantes, bolsistas ou 27 

voluntários, para atuarem em projetos específicos daqueles professores que os elaboram. 28 

Sendo assim, a extensão é promovida de maneira desigual, quando se considera a 29 

trajetória do aluno durante a graduação, pois nem todos têm acesso aos mesmos projetos. 30 

O projeto proposto pelo PNE propõe transformar em atividades de extensão, com 31 

execução entre o primeiro e oitavo período, dez porcento da carga horária do curso, 32 

considerando, inclusive, a carga horária dos internatos. Essa adaptação exigirá que os 33 

Departamentos elejam atividades das disciplinas já existentes, ou criem novas disciplinas, 34 

que possam ser consideradas como práticas extensionistas. O professor recomenda que as 35 

modificações curriculares sejam iniciadas o mais rapidamente possível, pois existem 36 

vários trâmites que devem ser cumpridos. O professor Iure complementa a fala do 37 

professor Gustavo, informando que todas as atividades prestadas em caráter assistencial 38 

no curso de medicina podem ser caracterizadas com extensionistas. O professor Iure, por 39 

estar em trânsito, solicita antecipação do ponto de pauta 4. Todos concordam. Ordem do 40 

dia: 4-Aprovação dos horários de aulas para o semestre letivo 2021.1. O professor 41 

Iure explica que, a partir de uma análise prévia, foi verificado que os horários do 42 

professor Vitor, recentemente aprovado em concurso para  professor substituto, poderiam 43 

ser alocados na quinta-feira nos horários da manhã e da tarde. Porém, posteriormente, foi 44 

verificado que somente existe a possibilidade de alocar horários na quinta-feira de manhã. 45 

O professor explica que isso faz com que restem duas possibilidades: alocar o professor 46 

na terça-feira de manhã e à tarde ou alocar o professor na terça-feira e quinta-feira de 47 

manhã. O professor Iure explica que o professor Vitor tem preferência pela terça-feira de 48 

manhã e à tarde, porém, existe um terceiro fator, que é a logística do atendimento no 49 

Centro de cirurgia ambulatorial. O professor explica que no horário da manhã de terça-50 

feira não haverá problema, porém no horário da tarde existem dificuldades pois o 51 

professor Eduardo também atende nesse horário e pela necessidade da realização de 52 

lavagens dos pacientes para a realização das retossigmoidoscopias, será difícil alocar 53 
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outra sala para alunos acompanharem outro cirurgião. O professor  explica, também, que 54 

as alterações serão somente para a partir do semestre 2021.1. O professor Iure considera 55 

que a opinião do professor Eduardo é importante para se decidir por qual horário o 56 

Departamento irá optar, porém, devido ao fato de o professor Eduardo não estar presente 57 

na reunião, a decisão será tomada ao final da assembleia, para que o professor Eduardo 58 

possa ingressar e participar das discussões. A professora Elizabeth coloca em votação a 59 

aprovação dos horários de aula para o semestre letivo 2021.1. Contados os votos, a tabela 60 

de horários foi aprovada com quatorze votos favoráveis e uma abstenção. 1-Aprovação 61 

da ata da 46ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação, a ata da 46ª assembleia 62 

ordinária foi aprovada por unanimidade. 2-Aprovação da ata da 5ª Assembleia 63 

Extraordinária. Colocada em votação, a ata da 5ª assembleia extraordinária foi aprovada 64 

por unanimidade.  3-Aprovação da ata da 6ª Assembleia Extraordinária. Colocada em 65 

votação, a ata da 6ª assembleia extraordinária foi aprovada por unanimidade. 5-66 

Aprovação do plano de ensino da disciplina CGP010 para o semestre 2020.2.  A 67 

discente Anna Carolina questiona que, no plano de ensino, existe a informação de que 68 

haverá aulas práticas, porém, a disciplina não foi autorizada a ter práticas presenciais. O 69 

professor Sávio explica que aguarda, para o semestre letivo atual, a comunicação do setor 70 

de compras autorizando a compra de animais experimentais para as aulas práticas. O 71 

professor relata que mesmo não havendo aulas práticas, foi pensada a possibilidade de 72 

fornecer aos alunos da Clínica Cirúrgica I um projeto de extensão com a residência 73 

médica. Não sendo possível a compra dos animais para o semestre atual, será feito um 74 

novo pregão. Havendo os animais, será feito um projeto de extensão ou um curso 75 

extracurricular.  Colocado em votação, o plano de ensino foi aprovado contando com 76 

onze votos favoráveis e uma abstenção. 6-Passos para que seja possível o retorno 77 

presencial do componente prático da disciplina CGP010- Clínica Cirúrgica I. O 78 

professor Sávio explica que, como a resposta da PROGRAD demonstrou a 79 

impossibilidade do retorno para o período 2020.2, devido ao prazo para o preenchimento 80 

do formulário ter expirado, o retorno somente será possível para o próximo semestre. 81 

Porém, existe a possibilidade de realizar um curso extracurricular ou atividades de 82 
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extensão no laboratório.   A discente Anna Carolina questiona se, por ser um projeto de 83 

extensão, haverá a possibilidade de utilizar os materiais da graduação e para quem será 84 

solicitada autorização para que seja possível a presencialidade dos alunos nos 85 

laboratórios. O professor Sávio explica que, como coordenador do laboratório, tem 86 

autonomia para autorizar a utilização dos matérias e também a presença dos alunos no 87 

laboratório, logo não haverá problemas em relação a isso. Esclarecidas as dúvidas, as 88 

discussões a respeito do retorno presencial da disciplina foram encerradas. A professora 89 

Elizabeth, diante da impossibilidade de participação do professor Eduardo, retoma as 90 

discussões a respeitos do melhor horário para alocar as novas subturmas da disciplina 91 

CGP012. Colocado em votação a opção pelo horário de terça-feira de manhã e quinta-92 

feira de manhã teve dez votos e a opção de terça-feira de manhã e à tarde teve três votos e 93 

um participante se absteve. Portanto, o Departamento, em sua maioria, decidiu pela 94 

alocação do professor Vitor nos horários de terça-feira e quinta feira no período da 95 

manhã. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do 96 

DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima 97 

assembleia. 98 

      

Ouro Preto, 01 de julho de 2021. 

  


