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ATA DA 48ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

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

 

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

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

Comunicações: 1- Apresentação dos novos professores substitutos do DECGP, Vitor 3 

Antonacci Condessa e Octacílio Felício Júnior. 2- Mudança no transporte dos alunos para 4 

os diversos cenários práticos de aprendizagem externos ao Campus Morro do Cruzeiro – 5 

Reunião com o Pró-Reitor de Planejamento; 3- Ofício da Diretoria enviado à Reitoria add 6 

referendum solicitando a ampliação do quadro e de técnico adm. de nível superior para a 7 

Reitoria: 10 vagas para toda a Universidade chancela da Reitoria junto ao MEC; 4- Ofício 8 

da Diretoria enviado à SMSOP add referendum solicitando a contratação de médicos a 9 

serem lotados na SCOP para atuar como preceptores dos programas dos internatos e 10 

residências médicas; Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 47ª Assembleia Ordinária; 11 

2- Dias de atendimento em Cirurgia Ambulatorial das subturmas do Prof. Vitor 12 

Antonacci Condessa; 3-Convênio da FOB de Ouro Branco e Hospital Margarida de João 13 

Monlevade para ampliação dos cenários práticos para os internatos do DECGP; 4- 14 

Aprovação da última atualização do calendário dos internatos; 5- Discussão sobre a 15 

continuidade do ensino remoto para disciplinas com carga horária apenas teórica 16 

(Relatora: Profa. Débora); 6- Estágio de cirurgia plástica na residência médica de cirurgia 17 

geral da UFOP(Relatora: Profa. Joyce). Participaram da reunião os docentes, Arlete Rita 18 

Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Débora Maria Tavares de Andrade, 19 

Eduardo Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira 20 

Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce De Sousa Fiorini Lima, 21 

Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Octacílio Felício Júnior, Ronald Soares dos 22 

Santos, Savio Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; os 23 

técnicos administrativos, Adriana Souza Diniz, Marcorélio Divino de Souza e Thales 24 
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Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED, Bianca Cardoso 25 

Lopes, Giovanna Gonçalves de Souza e Silva e Giovanna Maria Franco. Às 17h15min, 26 

tendo quórum, a professora Elizabeth, Chefe do Departamento, deu início a reunião. A 27 

professora Elizabeth solicita a inclusão do ponto de pauta: indicação de membros para 28 

comissão de organização do EDC. A inclusão foi aprovada por unanimidade pelos 29 

participantes. Comunicações: 1- Apresentação dos novos professores substitutos do 30 

DECGP, Vitor Antonacci Condessa e Octacílio Felício Júnior. A professora Elizabeth 31 

da boas-vindas aos novos professores e os apresenta aos membros do Departamento. 2- 32 

Mudança no transporte dos alunos para os diversos cenários práticos de 33 

aprendizagem externos ao Campus Morro do Cruzeiro – Reunião com o Pró-Reitor 34 

de Planejamento. O professor Iure explica que, devido ao déficit de dotação 35 

orçamentária, a Universidade está realizando contingenciamentos em diversas áreas, 36 

sendo uma delas a de transportes. Sendo assim, houve uma necessidade de mudança no 37 

processo de transporte dos alunos da EMED, e de toda a Universidade,  para os cenários 38 

de aprendizagem externos. Devido a isso, não será mais disponibilizado transporte 39 

próprio da universidade para os alunos, mas será realizado o repasse de auxilio transporte 40 

aos estudantes no valor do transporte público de ida e volta para as localidades de 41 

realização das atividades. 3- Ofício da Diretoria enviado à Reitoria add referendum 42 

solicitando a ampliação do quadro e de técnico adm. de nível superior para a 43 

Reitoria: 10 vagas para toda a Universidade chancela da Reitoria junto ao MEC. O 44 

professor Iure explica que o MEC cedeu à Universidade dez códigos de vaga para 45 

professor efetivo e que a EMED concorre com todas as demais Escolas pelas vagas. Após 46 

um levantamento preliminar, foi constatada a necessidade de uma vaga para psiquiatria, 47 

uma vaga para professor na área de medicina da família, uma vaga de clínica médica e 48 

uma vaga para médico especialista em anestesia. O professor Iure esclarece que esse 49 

pleito é junto ao MEC e não está relacionado ao pleito discutido em reunião passada,  50 

ocasião em que se decidiu solicitar dois códigos de vagas para técnicos administrativos de 51 

nível superior na área médica, que serão servidores da Prefeitura de Ouro Preto.  4- 52 

Ofício da Diretoria enviado à SMSOP add referendum solicitando a contratação de 53 
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médicos a serem lotados na SCOP para atuar como preceptores dos programas dos 54 

internatos e residências médicas. O professor Iure reforça que, diferentemente da 55 

solicitação apresentada na comunicação anterior, essa solicitação foi feita à Prefeitura de 56 

Ouro Preto e os profissionais aprovados no concurso atuarão na Santa Casa de Ouro Preto 57 

apoiando as atividades desenvolvidas pelos alunos.  Ordem do dia: 1- Aprovação da 58 

ata da 47ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação, a ata da 47ª Assembleia 59 

Ordinária foi aprovada contando com dezessete votos favoráveis e duas abstenções. 2- 60 

Dias de atendimento em Cirurgia Ambulatorial das subturmas do Prof. Vitor 61 

Antonacci Condessa. O professor Iure contextualiza a situação para que todos tomem 62 

conhecimento. Ele explica que desde a realização do processo seletivo em que o 63 

professor Vitor foi aprovado, iniciou-se uma discussão sobre quais seriam as 64 

possibilidades de alocação dos horários de cirurgia ambulatorial referentes aos encargos 65 

didáticos do professor, assunto amplamente discutido na 47ª assembleia ordinária. O 66 

professor explica que três aspectos devem ser considerados: o primeira, e mais 67 

burocrático,  é a disponibilidade dos alunos; o segundo são questões operacionais do 68 

Centro de Cirurgia e; o terceiro aspecto é a disponibilidade de horários do professor 69 

Vitor. O professor pontua que, apesar das dificuldades apresentadas, não será possível 70 

alterar os horários já enviados à Seção de ensino para o semestre letivo 2021.1, pois o 71 

prazo estabelecido pelo calendário da Universidade se encerrou. Sendo assim, mudanças 72 

no horário somente poderão ser solicitadas para o semestre letivo 2021.2. A enfermeira 73 

Adriana explica as dificuldades operacionais envolvidas na alocação dos horários do 74 

professor na terça-feira à tarde. O professor Ronald se disponibiliza a contribuir com o 75 

professor Vitor, assumindo as atividades da turma de quinta-feira. É sugerido pelo 76 

professor Iure, para que se mantenham os encargos, que o professor Vitor assuma quatro 77 

horas na residência médica, substituindo o professor Ronald. Após discussões, a proposta 78 

foi de se realizar a transferência de quatro horas do professor Vitor para o professor 79 

Ronald nas atividades do ambulatório e transferir quatro horas do professor Ronald para o 80 

professor Vitor nas atividades da residência médica, sendo a alteração revista na 81 

assembleia ordinária do Departamento do mês de outubro do ano de 2021. Colocada em 82 
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votação a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Departamento. A professor 83 

Débora solicita inversão do quinto ponto de pauta, pois precisará sair para sua aula. 84 

Todos concordam com a inversão. 5- Discussão sobre a continuidade do ensino remoto 85 

para disciplinas com carga horária apenas teórica (Relatora: Profa. Débora). A 86 

professora Débora expõe que, após a experiencia com o sistema de ensino remoto, 87 

percebeu que em sua disciplina, que é totalmente teórica, foi possível atingir todos os 88 

objetivos propostos pela disciplina, mantendo as atividades realizadas e aproveitamento 89 

anteriormente alcançado. A professora relata que teve bons retornos dos alunos e 90 

acrescenta que um ponto positivo é o fato de se gravar as aulas, permitindo que os alunos 91 

possam assisti-las quantas vezes forem necessárias. Diante disso, a professora pede para 92 

que seja discutida a possibilidade da manutenção de aulas remotas para as disciplinas 93 

essencialmente teóricas. O professor Iure se posiciona favoravelmente a proposta da 94 

professora Débora e informa se preocupar com a forma como as avaliações serão feitas, 95 

já que isso ainda é um problema. Ele informa também que, apesar de ser favorável, 96 

entende que o curso de Medicina foi idealizado para ser realizado de forma presencial, 97 

mas com a pandemia, foi possível vislumbrar novas ferramentas de aprendizado 98 

possibilitando a realização remota de disciplinas teóricas. O professor Gustavo também 99 

acredita ser oportuna a discussão e reforça que o curso de Medicina é um curso 100 

presencial, porém, devido à pandemia o Conselho Nacional de Educação regulamentou o 101 

ensino remoto para cursos presencias, que foram adaptados ao novo formato. O professor 102 

Gustavo informa que é importante que as discussões sejam realizadas a nível de 103 

Departamento a fim de se discutir um posicionamento futuro diante da possibilidade da 104 

manutenção do formato remoto. Entretanto, ressalva que o Departamento é subordinado à 105 

instancias superiores da própria UFOP e também do MEC.  Para fins de registros, 106 

colocou-se em votação qual o posicionamento do Departamento diante da possibilidade 107 

da manutenção do ensino hibrido. Dezesseis pessoas se posicionaram favoravelmente a 108 

realização do ensino de forma híbrida, caso seja possível, e três pessoas se posicionaram 109 

favoravelmente a manutenção do formato presencial. Importante registrar que todos 110 

representantes discentes votaram pela manutenção do ensino presencial. 3-Convênio da 111 



  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Escola de Medicina 
Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia  

e Propedêutica - DECGP  
 

 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 -  Ouro Preto -  MG - Brasil 
Homepage: http://www.medicina.ufop.br - E-mail: decgp@ufop.edu.br- Telefax: (0xx31) 3559-1001 

 

FOB de Ouro Branco e Hospital Margarida de João Monlevade para ampliação dos 112 

cenários práticos para os internatos do DECGP.  4- Aprovação da última 113 

atualização do calendário dos internatos. O professor Iure informa que irá se 114 

manifestar a respeito dos dois pontos de pauta simultaneamente, pois eles estão 115 

visceralmente relacionados e completa, informando que o motivo pelo qual a Diretoria 116 

buscou novos cenários de aprendizagem é justamente o “gargalo” gerado pelo quadro de 117 

horários.  O professor Explica que as alterações no quadro de horários são devido a 118 

sobreposição de turmas, que iniciaram e terminaram os internatos em datas não regulares 119 

em função da pandemia e em função da reabertura em datas diferentes dos cenários 120 

utilizados. Além desse problema, existe o problema da instabilidade das negociações com 121 

a Santa Casa de Ouro Preto em relação ao internato de clínica médica, principalmente 122 

relacionadas a preceptoria. Diante desse contexto, a Diretoria teve que buscar outros 123 

espaços para ofertar aos alunos, o que foi feito através da busca pela reativação do 124 

convênio com o Hospital Margarida de João Monlevade e novo convênio com o Hospital 125 

da FOB, em Ouro Branco.  O professor Iure explica que os convênios estão em fase de 126 

instrumentalização, e que levam cerca de três meses para serem consolidados pois existe 127 

todo um fluxo processual e administrativo dentro da Universidade  e dá alguns detalhes 128 

das possíveis formas que os convênios podem ser firmados. A professora Joyce 129 

complementa, informando que em contato com o Dr. Miguel, diretor técnico do Hospital 130 

da  FOB, lhe foi informado que para firmar o convenio será necessário a aprovação do 131 

conselho de administração e ele acredita que isso somente será possível para o início do 132 

ano de 2022. A professora também informa que foi citado pelo Dr. Miguel que existe 133 

receio por parte do Hospital em relação ao número de alunos, em virtude do contexto da 134 

pandemia, e também em relação ao fornecimento de EPI’s, que poderão gerar custos para 135 

o Hospital. O professor Iure explica que ainda existem questões a serem discutidas sobre 136 

o assunto, porém, devido ao avançar da hora e compromisso de diversos professores em 137 

dar suas aulas, o assunto poderá ser discutido mais profundamente em outra 138 

oportunidade. Entretanto, informa ser necessário que o Departamento se posicione em 139 

relação ao mérito da realização dos convênios. Colocado em votação, os pontos de pauta 140 
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3 e 4 foram aprovados, contando com quatorze votos favoráveis e uma abstenção. 6- 141 

Estágio de cirurgia plástica na residência médica de cirurgia geral da 142 

UFOP(Relatora: Profa. Joyce); A professora Joyce explica que a residência em cirurgia 143 

geral, quando coordenada por ela, possuía estágio em cirurgia plástica e estava 144 

estruturada de acordo com a resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. 145 

Agora, a residência em cirurgia geral passou a ser estruturada de acordo com as normas 146 

do CBC-Colégio Brasileiro de Cirurgiões e, em tese, não seria mais necessário o estágio 147 

em cirurgia plástica. A professora solicita que seja incluído o estágio em cirurgia plástica 148 

na residência em cirurgia geral. A professora Elizabeth se manifesta dizendo que acredita 149 

ser muito importante a continuidade do estágio, pois é algo que agrega muito ao 150 

profissional médico. Colocado em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade pelo 151 

Departamento. 7 - Indicação de membros para comissão de organização do EDC. O 152 

professor Iure reforça a importância de termos representantes do Departamento na 153 

Comissão. A professora Elizabeth solicita manifestação de interesse dos membros do 154 

Departamento, não havendo nenhuma manifestação de interesse. Devido ao fato de ainda 155 

existir tempo hábil suficiente para maior divulgação e realização de uma assembleia 156 

extraordinária para decidir-se sobre o assunto em pauta, além do avançar da hora,  a 157 

professora Elizabeth resolveu encerrar a assembleia. Nada mais havendo a tratar, eu, 158 

Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será 159 

enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia ordinária. 160 

      

Ouro Preto, 05 de agosto de 2021. 

  


