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ATA DA 49ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

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

 

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

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

Comunicações: 1- Cenário atual e possibilidade de ampliação das vagas para os 3 

internatos de cirurgia, ginecologia-obstetrícia na SCOP, HMH, HOB e no Hospital João 4 

XXIII; 2- Convênio com o Hospital Margarida em João Monlevade e Hospital da FOB 5 

em Ouro Branco; 3- Adesão da EMED à Edição 2021 do Teste de Progresso Coordenado 6 

pela Associação Médica Brasileira (ABEM). Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 48ª 7 

Assembleia Ordinária; 2- Aprovação da ata da 7ª Assembleia Extraordinária; 3- Nova 8 

proposta de calendário para oferta dos Internatos nos próximos, considerando a 9 

disponibilidade de vagas nos diversos práticos de aprendizagem para em 2021-2022 10 

(Relator: prof. Iure); 4- Realização do 1º Curso Extracurricular de Práticas de Suturas 11 

(Relator: prof. Sávio); 5- Não liberação dos alunos do internato de atenção secundária à 12 

saúde -módulo cirúrgico- para frequência  às aulas de oftalmologia (relator: prof. Nivan); 13 

6- Sobreposição de carga horária nas atividades do internato (relator: prof. Nivan); 7- 14 

Nomeação de Vice-Chefe de departamento, de acordo com os artigos 43 e 48 do novo 15 

Estatuto; 8-Solicitação de Redistribuição - João Paulo Carvalho Araújo. Participaram da 16 

reunião os docentes, Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, 17 

Cirênio de Almeida Barbosa, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine 18 

Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce De Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos 19 

Bordoni, Nivan Santos Gribel, Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira, Vicente 20 

de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; os técnicos administrativos, Giselle Luciana 21 

Murta, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes 22 

representantes do CALMED, Anna Carolina Motta Costa, Giovanna Gonçalves de Souza 23 

e Silva e Giovanna Maria Franco. O professor Gustavo Meirelles Ribeiro justificou sua 24 
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ausência por estar em período de férias.  Às 17h11min, tendo quórum, a professora 25 

Elizabeth, Chefe do Departamento, deu início a reunião. A professora Elizabeth iniciou a 26 

assembleia pela ordem do dia, pois o professor Iure, relator das comunicações, ainda não 27 

estava presente na reunião. Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 48ª Assembleia 28 

Ordinária. Colocada em votação, a ata da 48ª Assembleia Ordinária foi aprovada por 29 

unanimidade. 2- Aprovação da ata da 7ª Assembleia Extraordinária. Colocada em 30 

votação, a ata da 7ª Assembleia Extraordinária foi aprovada contando com doze votos 31 

favoráveis e quatro abstenções. 3- Nova proposta de calendário para oferta dos 32 

Internatos nos próximos semestres, considerando a disponibilidade de vagas nos 33 

diversos práticos de aprendizagem para em 2021-2022 (Relator: prof. Iure).  Já 34 

presente, o professor Iure explica que eram trabalhadas duas possibilidades para o 35 

calendário e elas ainda não estavam bem definidas, pois não se sabia ao certo a 36 

disponibilidade de vagas nos hospitais. O professor Iure informa sobre o número de vagas 37 

disponíveis atualmente para cada internato do DECGP em cada um dos hospitais 38 

conveniados, e as vagas que a escolha busca conseguir nos hospitais Margarida e FOB 39 

para ampliar a oferta de vagas, já que as próximas turmas terão um número maior de 40 

alunos devido a superposição de turmas, podendo, inclusive, não haver vagas para todos 41 

os alunos nos internatos, caso os convênios com o Hospital Margarida e FOB não sejam 42 

efetivados. O professor apresenta a proposta de alteração do calendário do internato. O 43 

professor explica que a descontinuidade do internato de Urgência e Emergência no 44 

Hospital Margarida em João Monlevade, se deu, no passado, por dificuldades logísticas. 45 

Entretanto, a reativação do convenio será possível, pois a preceptoria poderá ser realizada 46 

remotamente, sendo necessária a presencialidade do coordenador em situações pontuais. 47 

Para os alunos alocados nesse internato, foi proposto pela PROPLAD um auxilio moradia 48 

no valor de R$200,00/mês para alunos considerados em condição de vulnerabilidade 49 

social por critérios definidos pela PRACE. Entretendo, o professor esclarece que o 50 

despacho foi interpelado e a Diretoria justificou a necessidade de aumentar-se o valor do 51 

auxílio,  oferecê-lo a todos os alunos, sem necessidade de avaliação socioeconômica e 52 

estende-lo, também, aos alunos alocados no internato no Hospital da FOB, em Ouro 53 
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Branco. Colocada em votação, a proposta do novo calendário do internato foi aprovada 54 

por unanimidade. 4- Realização do 1º Curso Extracurricular de Práticas de Suturas 55 

(Relator: prof. Sávio). O professor Sávio explica que, diante da resposta negativa dada 56 

pela PROGRAD em relação a solicitação para retorno presencial do componente prático 57 

da disciplina CGP010 – Clínica Cirúrgica I, mesmo após pedido de reconsideração feito 58 

pelo Departamento, para não prejudicar os alunos quanto a realização dos procedimentos 59 

da disciplina, propõe a realização de um curso extracurricular em momento a ser definido 60 

utilizando a estrutura do Laboratório de Técnica Operatória. O professor Iure informa que 61 

é a favor da proposta e que a Diretoria dará apoio a solicitação. Ele orienta que a 62 

solicitação seja encaminhada à PROGRAD afim de se obter aprovação para que a 63 

atividade ocorra como curso de férias. O professor Sávio informa que, com a ajuda do 64 

professor Iure e da professora Elizabeth irá alinhar detalhes sobre a estrutura do curso e, 65 

então, solicitar à PROGRAD autorização para realiza-lo. Explica, ainda, que a realização 66 

do curso deverá ocorrer em um momento em que todos os alunos já estarão vacinados. 67 

Colocada em votação, a proposta de realização do 1º Curso Extracurricular de Práticas de 68 

Suturas foi aprovada por unanimidade pelo Departamento. 5- Não liberação dos alunos 69 

do internato de atenção secundária à saúde -módulo cirúrgico- para frequência  às 70 

aulas de oftalmologia (relator: prof. Nivan).  O professor Nivan relata que a realização 71 

concomitante da disciplina de oftalmologia e do internato em atenção secundaria – 72 

modulo cirúrgico tem prejudicado o bom andamento de ambas. Ele explica que no ano de 73 

2020 foi decidido que a realização das atividades de oftalmologia poderia ser realizada 74 

juntamente com atividades de outras disciplinas e, a princípio, ele concordou com a 75 

possibilidade. Porém, na prática, o professor acredita que seja inviável, pois tanto ele 76 

quanto o professor Vicente têm que liberar dois alunos no período da manhã para 77 

frequentarem as aulas da oftalmologia e outros dois no período da tarde. Relata, também, 78 

que recentemente, ao tentar programar uma atividade de seminário num horário 79 

pertencente a disciplina, foi informado pelos alunos que o horário é ocupado pela 80 

oftalmologia para aula teórica. O professor relata, ainda, que não é possível manter as 81 

atividades em horários simultâneos, pois não é possível liberar quatro alunos para 82 
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participarem das atividades da oftalmologia. O professor Iure explica que o planejamento 83 

feito considerava a realização das atividades da oftalmologia em três cenários: dois na 84 

UPA e um no Centro de Cirurgia da UFOP. Explica que soube que houve ampliação do 85 

atendimento da oftalmologia e agora eles têm também ambulatório de uveíte, que não foi 86 

contemplada no planejamento inicial e que, talvez, os alunos estejam frequentando esse 87 

quarto cenário sem o necessário alinhamento entre a oftalmologia, o internato em atenção 88 

secundaria e o internato em saúde mental. O professor Iure lembra que nas duas primeiras 89 

vezes que essa configuração foi adotada, não houve problema e acredita que seja 90 

necessário que os coordenadores das atividades se reúnam, discutam e descubram o 91 

motivo pelo qual essa sobreposição está ocorrendo e elaborem uma nova escala para que 92 

esse problema não ocorra, pois o internato de oftalmologia não pode prejudicar os 93 

demais. O professor Henrique informou que, ao tomar conhecimento da pauta da 94 

assembleia, entrou em contato com os professores da oftalmologia e foi informado de que 95 

eles desconhecem essa situação de conflito de horários e que, caso esteja ocorrendo esse 96 

problema, basta entrar em contato para que seja possível buscar uma solução. O professor 97 

Nivan, informa que entende que a oftalmologia deve adequar seus horários de 98 

atendimento de terça a sexta-feira, pois apenas reprogramar o atendimento na segunda-99 

feira irá continuar prejudicando o atendimento das outras especialidades.  O professor 100 

Iure esclarece que o DECGP não tem autonomia para decidir sobre o dia de realização 101 

das atividades da oftalmologia e que o encaminhamento que pode ser dado é o de solicitar 102 

o remanejamento das atividades da oftalmologia para um dia diferente da segunda-feira, 103 

que tradicionalmente é dedicada as atividades da ortopedia e da urologia, evitando 104 

sobreposição das atividades. 6- Sobreposição de carga horária nas atividades do 105 

internato (relator: prof. Nivan). O professor Nivan explica que faz atendimento na área 106 

de urologia na Previne, em Mariana, e anteriormente, quando o internato em atenção 107 

secundaria – modulo cirúrgico era uma disciplina e não um internato, tinha duas agendas, 108 

sendo uma com atendimentos da UFOP e outra com atendimentos da Prefeitura de 109 

Mariana que ocorriam em dias distintos. O professor explica que entende que uma 110 

característica de um internato é que suas atividades ocorrem em um ambiente de 111 
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atendimento médico, ao mesmo tempo em que o médico atende ao paciente. Ele relata 112 

que foi procurado pelo Secretário de Saúde, que questionou se não ocorria superposição 113 

de horários, e explicou que sendo essa uma característica do internato, não há 114 

superposição de horários. O professor solicita que a informação seja encaminhada de 115 

forma oficial, explicando que a realização concomitante das atividades é uma 116 

característica das atividades do internato. O professor Iure explica que havia orientado ao 117 

professor Nivan que ele consultasse a PROGEP a respeito do assunto e encaminhasse o 118 

resultado dessa consulta a Secretaria Municipal de Saúde de Mariana, justificando a 119 

questão. Explica, ainda que é uma questão complexa, pois envolve questões jurídicas e 120 

existem jurisprudências que apontam tanto para o entendimento do professor Nivan, 121 

quanto para um entendimento contrário, que aponta a superposição de horários. O 122 

professor Iure esclarece que o Departamento não pode informar se há ou não duplo 123 

vínculo, pois essa é uma competência da PROGEP. O professor Iure sugere que o 124 

professor Nivan encaminhe à chefia do Departamento uma solicitação informando o que 125 

deseja ser esclarecido, a chefia do Departamento, então, deverá encaminhar à PROGEP 126 

uma solicitação de orientação de como responder à solicitação do professor Nivan. Após 127 

receber a orientação da PROGEP a chefia do Departamento deverá seguir as orientações 128 

recebidas. A professora Elizabeth e o professor Nivan concordam com a sugestão do 129 

professor Iure. 7- Nomeação de Vice-Chefe de departamento, de acordo com os 130 

artigos 43 e 48 do novo Estatuto. A professora Elizabeth explica que devido as 131 

alterações no regimento e estatuto da Universidade, será necessário indicar um vice-chefe 132 

para o departamento, podendo ele ser técnico administrativo ou docente. Esclarece, ainda, 133 

que o mandato encerrará juntamente com o mandato da atual chefia e não se trata de uma 134 

atividade gratificada. O técnico administrativo Marcorélio se prontifica a assumir a 135 

função e, não havendo mais nenhuma manifestação de interesse, a candidatura do TAE 136 

Marcorélio Divino de Sousa  à vice chefia do DECGP é a colocada em votação e 137 

aprovada por unanimidade pelos membros do Departamento. 8-Solicitação de 138 

Redistribuição - João Paulo Carvalho Araújo. A professora Elizabeth esclarece que 139 

um encaminhamento já foi dado pelo DECPA, não sendo necessária a discussão pelo 140 
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DECGP. A professora Elizabeth, solicita a inclusão do ponto de pauta: 9-indicação do 141 

professor Henrique como representante do DECGP junto ao colegiado. Todos 142 

concordam com a inclusão. A professora Elizabeth explica que, anteriormente, o 143 

professor Eduardo havia sido indicado como representante do Departamento junto ao 144 

colegiado, porém o professor não se apresentou nas reuniões, sendo necessário indicar 145 

um novo representante para a função. Colocada em votação, a indicação do professor 146 

Henrique Pereira Faria como membro representante do DECGP junto ao Colegiado foi 147 

aprovada por unanimidade pelo Departamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales 148 

Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada 149 

aos participantes e aprovada na próxima assembleia. 150 

      

Ouro Preto, 02 de setembro de 2021. 

  


