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ATA DA 4ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 

 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezessete horas na Sala de 1 

Reuniões da Escola de Medicina, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a Assembleia do 2 

Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica da Escola de Medicina – 3 

DECGP da Universidade Federal de Ouro Preto, convocado pelo Chefe de Departamento 4 

professor Iure Kalinine Ferraz. Nesta reunião estiveram presentes, os professores Iure Kalinine 5 

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

Andrade, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Jacqueline 7 

Braga Pereira, Joyce de Souza Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, Vicente de Paulo Silva 8 

(professor substituto convidado); as representantes discentes, Bruna Lopes dos Santos Lages, 9 

Sofia Magalhães Parreira. Constando quórum legal, o professor Iure iniciou a reunião. 10 

Comunicados: O Prof. Iure incluiu na pauta o item 9 - Estágio CLEV; Os membros do DECGP 11 

Sávio, Cirênio, Renato, Márcio e Marcorélio apresentaram justificativa de falta a reunião; O 12 

Prof. Iure justificou o início mais cedo da reunião, porém ele reforçou que o horário correto da 13 

reunião, que acontece nas quintas-feiras antes da Reunião do Conselho Departamental, é às 14 

18h00; A Prof.ª Jacqueline informou que os professores da Ginecologia e Obstetrícia pediram 15 

para rever os dias das reuniões, para que mais professores do setor possam participar. O Prof. 16 

Gustavo sugeriu que houvesse uma alternância nos dias de realização da reunião; O DECGP 17 

aprovou por votação unânime a mudança nos dias de realização da Assembleia Departamental do 18 

DECGP, sendo que a as reuniões irão acontecer nas terças-feiras e nas quintas-feiras (alternando 19 

cada mês), no horário 17h00. A A.D. de março acontecerá na terça-feira, dia 07/03/2017. 20 

ORDEM DO DIA: Item 1. Divisão de Encargos Didáticos e Horários 2017/1. O Prof. Iure 21 

informou que será enviado para os professores um formulário para se preencher os encargos 22 

didáticos individuais de cada professor. Essa é uma demanda da PROGRAD e o prazo final para 23 

o envio é no dia 17/02/2017. Item 2. Concursos para professores efetivos de Cirurgia e de 24 

Ginecologia e Obstetrícia (andamento/resultado). O Prof. Henrique, que foi presidente da 25 

banca examinadora do concurso de Ortopedia, informou que o concurso se encerrou naquele dia 26 

(02/02/2017), e o candidato único do concurso, Prof. Vicente de Paulo, que é professor substituto 27 

na UFOP, foi aprovado. Os professores da Ginecologia e Obstetrícia informaram que o concurso 28 

de Ginecologia e Obstetrícia já se encerrou, teve 2 candidatos e o candidato aprovado foi o 29 

Lincoln Assunção. Item 3. Liberação do Prof. Francisco Moura (DEMSC) para pós-30 

doutorado. O Prof. Iure informou que o Prof. Francisco (DEMSC) está solicitando afastamento 31 

para fazer pós-doutorado no exterior. Também explicou que a decisão da liberação dele passa 32 

pelo Conselho Departamental, na qual ele vota, por isso coloca a questão para discussão na 33 

assembleia do DECGP. O Prof. Henrique questionou se o Prof. Francisco terá substituto. O Prof. 34 

Gustavo falou que quem assume os encargos de um professor afastado para pós-graduação são 35 

os professores do mesmo departamento. O Prof. Iure propôs que o seu voto no Conselho 36 

Departamental seguisse o voto do DEMSC, o departamento do Prof. Francisco. O DECGP 37 

aprovou por votação da maioria dos membros a proposta do Prof. Iure. A votação teve 2 38 
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abstenções. As discentes se abstiveram, argumentando que já houve prejuízos para alunos em 1 

casos de afastamentos de professores para pós-graduação. Item 4. Liberação de professores do 2 

DECGP para programas de pós-graduação (regulamentação). O Prof. Iure falou que quando 3 

a EMED era dividida em setores, havia um acordo no setor de Cirurgia em relação a pedidos de 4 

afastamento de professores para pós-graduação. A Prof.ª Jacqueline também citou que havia um 5 

acordo similar no setor de Ginecologia e Obstetrícia. O Prof. Iure falou que agora, em condição 6 

de departamento, precisa haver uma regulamentação para auxiliar na liberação desses pedidos. 7 

Ele explicou que quando um professor é afastado por esses motivos, apenas os seus encargos 8 

didáticos precisam ser assumidos pelos colegas. O Prof. Iure sugeriu que nas áreas maiores do 9 

DECGP (mais de 3 professores na área), possa haver afastamentos totais para pós-graduação e 10 

nas áreas menores do DECGP (3 professores ou menos na área), possa haver apenas 11 

afastamentos parciais. Também sugeriu que se limitem os afastamentos para pós-graduação em 12 

um professor por vez, dentro de sua área. O DECGP aprovou por votação unânime as sugestões 13 

do Prof. Iure. Item 5. Início das aulas e calendário do 9º período para o 2017/1. O Prof. Iure 14 

falou que o Colegiado da Medicina discutirá o calendário do 9º período no Conselho 15 

Departamental. O Prof. Iure falou que a maioria das aulas do 9º período são de professores do 16 

DECGP, por isso é importante o departamento ter uma posição sobre o início das aulas do 9º 17 

período. O DECGP aprovou por votação unânime o início das aulas do 9º período no 2017/1 no 18 

dia 13/02/2017. Item 6. Situação atual do Serviço de Cirurgia Ambulatorial – Relatoria: 19 

Prof. Cirênio. O Prof. Iure avisou que manterá essa pauta na próxima reunião do departamento, 20 

com o aval de todos os membros. Sobre a residência em cirurgia, o Prof. Iure leu uma carta 21 

encaminhada pelo Prof. Cirênio (anexo), em que ele recusa o convite para ser o coordenador da 22 

residência em cirurgia. Após ler a carta, o Prof. Iure explicou que o Prof. Cirênio já havia 23 

aceitado assumir a coordenadoria da residência em cirurgia, em substituição ao Prof. Sávio, em 24 

reunião do departamento em outubro de 2016. Por tanto, ele estaria agora deixando o cargo de 25 

coordenador. O Prof. Iure disse que a indicação do novo coordenador da residência em cirurgia 26 

será decidida em uma reunião extraordinária. Item 7. Eleição para Diretor e Vice-Diretor da 27 

EMED. O Prof. Iure citou a importância de todos participarem da eleição da diretoria da EMED. 28 

Ele explicou que o Conselho Departamental irá decidir o período da inscrição dos candidatos. 29 

Também falou que se algum professor do DECGP se candidatar, será muito benéfico para o 30 

departamento. O Prof. Gustavo sugeriu que todo o processo da eleição fosse amplamente 31 

divulgado, incluindo os nomes das chapas e dos candidatos. O Prof. Leonardo sugeriu que os 32 

candidatos sejam convidados a participarem de uma reunião do departamento para divulgarem as 33 

suas ideias para a Escola. O Prof. Iure informou que o Conselho Departamental está consultando 34 

um questionamento feito sobre os requisitos dos candidatos, a respeito da necessidade de ser 35 

dedicação exclusiva e da necessidade de ter doutorado. A princípio, entende-se que não há a 36 

necessidade de ser dedicação exclusiva e há a necessidade de ter doutorado.  Item 9. Estágio do 37 

programa CLEV – Relatoria: discente Natália Pimenta. O Prof. Iure adiantou esse item da 38 

pauta. A discente Natália Pimenta apresentou e explicou o programa da CLEV (Coordenadoria 39 

Local de Vivência e Estágio). Os estágios feitos pelos alunos da UFOP ocorrem nos recessos 40 

escolares, por um período de um mês. Para os alunos externos que vêm fazer o estágio na UFOP, 41 

é permitido a inclusão de até 2 tutores professores da UFOP. A Natália convidou os professores 42 
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para atuarem como tutores, com direito de receberem certificados ao final. A Natália informou 1 

que a recepção de alunos externos para fazerem esse estágio na UFOP já foi aprovada pelo 2 

Conselho Departamental e também pela Reitoria. O Prof. Iure informou que também precisa ser 3 

aprovado pelo DECGP. A Prof.ª Jacqueline sugeriu delimitar um limite de alunos que serão 4 

recebidos. O DECGP aprovou por votação unânime o programa CLEV, ficando a critério de 5 

cada professor decidir se quer participar do programa. Item 8. Outros assuntos. Foi explicado 6 

que os projetos de extensão agora serão aprovados nas Assembleias Departamentais, segundo o 7 

novo processo da PROEX; O DECGP aprovou por votação unânime os projetos “Anamnese 8 

Espiritual: abordagem teórico-prática em pacientes institucionalizados.” e “Qualidade de vida e 9 

espiritualidade em idosos institucionalizados: abordagem teórico-prática em pacientes 10 

institucionalizados.”, ambos sobre a coordenadoria do Prof. Alexandre Barra; O Prof. Leonardo 11 

informou que alguns datashows estão apresentando problemas nas salas da EMED e sugeriu que 12 

houvesse uma regulamentação para a utilização dos mesmos; As discentes questionaram o 13 

posicionamento do DECGP em relação à carta do CALMED sobre a Prof.ª Débora. A Prof.ª 14 

Débora informou que ainda não havia recebido a carta. A Prof.ª Débora questionou se as 15 

discentes sabiam do procedimento correto que deveria ter sido feito e também questionou o 16 

porquê da insistência da representação discente ter levado essa questão para instâncias não 17 

adequadas, mesmo sabendo do trâmite correto. O Prof. Gustavo disse que em casos de 18 

discordâncias entre alunos e professores, o primeiro procedimento sempre deverá ser a tentativa 19 

de conciliação e resolução direta entre as duas partes, ou seja, os alunos deverão procurar 20 

primeiramente o professor, antes de levar para outras instâncias, como foi nesse caso. Isso evita 21 

o desgaste e o prolongamento da questão. O Prof. Iure sugeriu que a carta fosse encaminhada 22 

diretamente a Prof.ª Débora, pois ela não tinha recebido ainda, e então ela se comunicaria 23 

diretamente ao CALMED. 24 

 25 

Para constar, eu, Alan Ferreira Garcia, lavrei a presente ata que, uma vez lida e achada conforme 26 

pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e pelo Chefe de Departamento. Ouro 27 

Preto, 02 de fevereiro de 2017. 28 
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