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ATA DA 50ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

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

 

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

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

Comunicações: 1- Apresentação do professor Flávio Augusto de Assis Rocha; 2- 3 

Levantamento preliminar de disciplinas com potencial extensionista - Curricularização da 4 

extensão; 3- Portaria de designação de Vice-chefe do Departamento; 4- Manutenção do 5 

convênio da UFOP com a Santa Casa de Ouro Preto para oferta dos internatos de Clínica 6 

Médica, Cirurgia e GO; 5-  Reunião com a Direção da SCOP sobre a Residência e o 7 

Internato de Cirurgia na Santa Casa de Ouro Preto; 6- Mudança do processo de transporte 8 

dos alunos da EMED para cenários de aprendizagem externos ao Campus Morro do 9 

Cruzeiro. Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 49ª Assembleia Ordinária; 2- 10 

Dificuldade da realização prática cirúrgica, sem a técnica operatória (Relator: prof. 11 

Cirênio); 3- Aprovação dos planos de ensino para o semestre letivo 2021.1. Participaram 12 

da reunião os docentes, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, 13 

Elizabeth da Silva, Flávio Augusto de Assis Rocha, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique 14 

Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce De Sousa Fiorini 15 

Lima, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Nivan Santos Gribel, Octacílio 16 

Felício Júnior, Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva e 17 

Vitor Antonacci Condessa; os técnicos administrativos, Marcorélio Divino de Souza e 18 

Thales Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED, Giovanna 19 

Gonçalves de Souza e Silva, Isadora Firmino Gomes Rosa e Victor Barros Alvarado 20 

Aguilar. Às 17h13min, tendo quórum, o Vice-Chefe do Departamento, o Sr. Marcorélio 21 

deu início a reunião. Comunicações: 1- Apresentação do professor Flávio Augusto de 22 

Assis Rocha. O professor Flávio se apresentou aos colegas do Departamento e aos alunos 23 

presentes, como substituto à professora Marcella, na disciplina de Ginecologia e 24 
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Obstetrícia e recebe as boas vindas de todos. 2- Levantamento preliminar de 25 

disciplinas com potencial extensionista - Curricularização da extensão. O professor 26 

Gustavo explica que é necessário que dez porcento da carga horária do curso seja 27 

dedicada às atividades extensionistas. A agenda previa as alterações para o inicio de 28 

2022, porem, devido à pandemia, as alterações foram adiadas para o ano de 2023. O 29 

professor explica que foi realizado um levantamento das disciplinas que prestam 30 

assistência à comunidade, e poderão ter atividades consideradas como extensionistas. No 31 

DECGP, as disciplinas que poderão passar por essa adaptação são as disciplinas de 32 

Clínica Cirúrgica II e Medicina da Mulher. O professor Gustavo lembra que o prazo para 33 

encaminhamento das informações é até o mês de dezembro e os professores das 34 

disciplinas devem organizar as informações necessárias para envio ao Colegiado. O 35 

professor se coloca à disposição para auxiliar os professores da Clínica Cirúrgica II e 36 

Medicina da Mulher nos trâmites necessários e sugere que o assunto seja discutido como 37 

ponto de pauta na próxima assembleia.  3- Portaria de designação de Vice-chefe do 38 

Departamento. O Sr. Marcorélio comunica que, conforme foi decidido na 49ª 39 

assembleia ordinária, ele foi designado à vice chefia do DECGP, e o ato foi oficializado 40 

pela PORTARIA REITORIA Nº 504, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. 4- Manutenção 41 

do convênio da UFOP com a Santa Casa de Ouro Preto para oferta dos internatos 42 

de Clínica Médica, Cirurgia e GO. O professor Iure relata que a mais de um ano existe 43 

a dificuldade de atender por uma demanda da Santa Casa em suprir o serviço de clínica 44 

médica da UFOP. Esse problema é mais sintomático na clínica médica, devido às 45 

características do internato e da residência e, também, do perfil dos médicos que atuam 46 

com os alunos (internos e residentes) e sua vinculação com a UFOP. O professor relata 47 

que, apesar de ser um problema que atinge, principalmente, o DECPA, poderá haver 48 

consequências para o DECGP. Isso porque a SCOP enviou à Reitoria um ofício 49 

informando que os internatos(todos eles) continuariam somente mediante o cumprimento 50 

de duas exigências: a primeira é a equiparação do valor pago por aluno ao mesmo valor 51 

pago no Hospital Monsenhor Horta, no valor de R$600,00 e; a segunda é a alocação de 52 

dois profissionais médicos, ou com especialidade em clinica médica, para exercer a 53 



  
 

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 

 

função de preceptoria e a responsabilidade pelos leitos, para que o internato ocorra de 54 

forma adequada. O professor esclarece que a primeira exigência já foi atendida pela 55 

Reitoria, porém a segunda exigência ainda está pendente e já foi discutida com a própria 56 

Reitora, mas ainda não foi possível encontrar uma solução. O professor pontua que a 57 

situação é grave e que, caso não se tenha uma definição a esse respeito até janeiro de 58 

2022, poderá ser rescindido o convênio da Santa Casa para os internatos. Para minimizar 59 

os prejuízos, caso a rescisão ocorra, a Diretoria já está com as negociações em curso para 60 

firmar convênios com o Hospital Margarida, em João Monlevade, e o Hospital da FOB, 61 

em Ouro Branco.  5-  Reunião com a Direção da SCOP sobre a Residência e o 62 

Internato de Cirurgia na Santa Casa de Ouro Preto. O professor Iure informa que a 63 

EMED foi convidada para uma reunião para tratar sobre a residência e o internato de 64 

cirurgia. Na ocasião foram apresentadas pela Santa Casa algumas solicitações quanto ao 65 

cumprimento dos encargos didáticos dos professores. O professor informou que foram 66 

passados à SCOP os encargos que cada professor deveria cumprir como encargo didático 67 

da UFOP. Ele explica que, mesmo alguns professores dedicando tempo além do  definido 68 

pelos encargos, a Santa Casa gostaria de organizar melhor o cumprimento dos encargos 69 

tanto na residência, quanto nos internatos para que eles sejam cumpridos integralmente 70 

por todos.  6- Mudança do processo de transporte dos alunos da EMED para 71 

cenários de aprendizagem externos ao Campus Morro do Cruzeiro. O professor 72 

contextualiza a respeito do assunto e relembra questões já discutidas em reuniões 73 

anteriores. Informa que, como já era esperado, alguns problemas tem ocorrido em relação 74 

aos transportes, principalmente para localidades em que não há transporte público 75 

regular, seja pela falta de transporte nos horários necessários ou pela inexistência do 76 

transporte público. Esses problemas não afetam diretamente ao DECGP, já que os 77 

deslocamentos necessários para os internatos do Departamento são para o perímetro 78 

urbano de Mariana. Ele explica que, paralelamente às tratativas com a PROPLAD, a 79 

Diretoria está tentando conseguir apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, 80 

para efetuar os deslocamentos para as zonas rurais e possibilitar que  as atividades, 81 

principalmente, do DEMSC possam ser realizadas, mas ainda sem uma definição de 82 
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quando isso será possível.   Ordem do dia: 1- Aprovação da ata da 49ª Assembleia 83 

Ordinária. Colocada em votação, a ata da 49ª assembleia ordinária do DECGP foi 84 

aprovada, contando com dezessete votos favoráveis e duas abstenções. 2- Dificuldade da 85 

realização da prática cirúrgica, sem a técnica operatória (Relator: prof. Cirênio). O 86 

professor Cirênio relata que, após a primeira aula, os alunos relataram muita dificuldade 87 

em realizar as atividades do ambulatório, devido a falta de prática. Ele pondera que, 88 

mesmo com o professor Sávio disponibilizando bons materiais para os alunos da técnica 89 

operatória, a prática é essencial para o desenvolvimento dos alunos. A professora 90 

Elizabeth lembra que, atendendo à demanda apresentada pelo professor Sávio na 49ª 91 

assembleia, o Departamento encaminhou à PROGRAD uma solicitação para realização 92 

do curso de suturas, mas ainda não recebemos uma resposta. O professor Iure dá 93 

informações sobre a suspensão dos prazos para alteração de horário e das avaliações de 94 

retorno presencial das disciplinas. Ele explica que o Comitê Gestor da UFOP suspendeu 95 

os prazos até que um parecer sobre o retorno presencial das atividades seja emitido. O 96 

professor acredita que o retorno presencial da técnica operatória será deliberado em 97 

conjunto com o cronograma de retorno presencial das atividades pelo Comitê Gestor. O 98 

discente Victor lembra que o que impossibilitou o retorno presencial da disciplina em 99 

dois semestres consecutivos foi o não preenchimento do formulário encaminhado pela 100 

PROGRAD, e que isso prejudicou o aprendizado dos alunos. O discente questiona em 101 

que estágio está o pedido de realização do curso de suturas. A professora Elizabeth 102 

informa que a solicitação foi encaminhada à PROGRAD, porém ainda não foi 103 

respondida. O professor Iure informa que antes da pandemia, não era necessário solicitar 104 

à PROGRAD autorização para realizar cursos de férias e que duas ações deveriam ser 105 

tomadas: a realização do curso de férias e uma capacitação para a turma que atualmente 106 

está na Cirurgia ambulatorial. Apesar de não ser necessário obter autorização da 107 

PROGRAD, o professor Iure pondera que existe a questão do seguro fornecido aos 108 

alunos pela Universidade e que, ao tomar a decisão de fornecer o curso sem um parecer 109 

da PROGRAD a Diretoria e o Departamento assumem integralmente a responsabilidade 110 

por quaisquer problemas ou acidentes que possam ocorrer, caracterizando improbidade 111 
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administrativa. O professor Gustavo sugere que seja solicitada uma reunião com o 112 

NAP/PROGRAD para que o Departamento possa obter o conhecimento pedagógico 113 

necessário para que o curso seja realizado de maneira institucional. O discente Victor 114 

propõe que seja criada uma Comissão composta por alunos e professores para tratar sobre 115 

o retorno presencial da técnica operatória. A professora Elizabeth solicita que seja 116 

elaborado um plano de ensino para o curso de férias e informa que será encaminhado um 117 

pedido de realização de uma reunião com o NAP, preferencialmente na terça-feira, dia 118 

cinco de outubro. O professor Iure solicita que a decisão tomada pelo Departamento na 119 

reunião seja encaminhada a Diretoria para que possa ser apresentada ao Comitê Gestor, 120 

no dia cinco de outubro, às 14h30m. Para que isso seja possível, o professor pede que, se 121 

possível a reunião seja realizada até a manhã do dia cinco de outubro. A professora 122 

Elizabeth propõe que seja votada tanto a proposta se agendar uma reunião junto ao NAP 123 

para se obter instruções sobre a realização do curso de férias de maneira institucional 124 

quanto a proposta de solicitar à Diretoria da EMED apoio na busca de soluções 125 

alternativas para retomada das atividades práticas presenciais da Clínica Cirúrgica I. 126 

Colocados em votação, os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade pelo 127 

Departamento.  3- Aprovação dos planos de ensino para o semestre letivo 2021.1. A 128 

professora Elizabeth realizou a aprovação dos planos de ensino em blocos de quatro 129 

disciplinas por vez. O primeiro bloco, composto pelos planos de ensino das disciplinas 130 

CGP001, CGP002, CGP003 e CGP004, foi aprovado por unanimidade. O segundo bloco, 131 

composto pelos planos de ensino das disciplinas CGP005, CGP006, CGP007 e CGP008, 132 

foi aprovado por unanimidade. O terceiro bloco, composto pelos planos de ensino das 133 

disciplinas CGP009, CGP010, CGP011 e CGP012, foi aprovado por unanimidade. O 134 

quarto bloco, composto pelos planos de ensino das disciplinas CGP013, CGP015, 135 

CGP016 e CGP020, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, 136 

Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será 137 

enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia.      138 

Ouro Preto, 30 de setembro de 2021.  


