
  
 

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 

 

 
ATA DA 52ª 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 dezembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a quinquagésima 1 

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

Comunicações – 1. Curricularização da extensão - encaminhamento de propostas  das 3 

disciplinas com potencial extensionista ao CEMED; Ordem do dia. 1-Aprovação da ata 4 

da 51ª Assembleia Ordinária; 2. Indicação de  membro para o Núcleo Docente 5 

Estruturante NDE-EMED(anexos); 3. Indicação de um docente e um técnico para 6 

composição da  Comissão de apoio técnico à direção Administrativa do CSUFOP 7 

(anexo); 4. Possibilidade de permanência das aulas em formato remoto(relatora: profa. 8 

Débora); 5. Renovação do Convênio com a FHEMIG para oferta dos internatos da 9 

EMED nos hospitais desta fundação(relator: prof. Iure); 6.Tratativas para manutenção do 10 

Convênio da UFOP com a SCOP, para oferta dos internatos de Cirurgia e GO neste 11 

hospital(relator: prof. Iure). Participaram da reunião os docentes, Alexandre de Almeida 12 

Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Débora Maria Tavares de Andrade, Eduardo 13 

Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, 14 

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

Leonardo Santos Bordoni, Octacílio Felício Júnior, Ronald Soares dos Santos, Savio 16 

Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; os técnicos 17 

administrativos, Giselle Luciana Murta, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel 18 

Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED, Anna Carolina Motta Costa, 19 

Giovanna Gonçalves de Souza e Silva, Giovanna Maria Franco e Anna Clara Tirone do 20 

Carmo. A professora Marcella Barbosa justificou sua ausência. Às 17h12min, tendo 21 

quórum, a Chefe do Departamento, professora Elizabeth da Silva deu início a reunião.  22 

Comunicações – 1. Curricularização da extensão - encaminhamento de propostas  23 

das disciplinas com potencial extensionista ao CEMED. A professora Elizabeth 24 
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informa que o professor Gustavo Meirelles entrou em contato com os coordenadores das 25 

disciplinas CGP011- Medicina da Mulher e CGPO012- Clínica Cirúrgica II, disciplinas 26 

com potencial extensionista do DECGP. O professor Gustavo completa, informando que 27 

o Departamento tem discutido o assunto e que as propostas deverão ser encaminhadas até 28 

o dia 15 de dezembro, e que o trabalho deverá ser, relativamente, simples. O professor 29 

informou que as discussões deverão começar na próxima semana. Ordem do dia. 1-30 

Aprovação da ata da 51ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação, a ata da 51ª 31 

assembleia ordinária do DECGP foi aprovada por unanimidade. 2. Indicação 32 

de  membro para o Núcleo Docente Estruturante NDE-EMED(anexos). O professor 33 

Gustavo explica que o NDE é uma instancia dos cursos superiores que trabalha junto ao 34 

Colegiado, principalmente com reformas curriculares, no caso da EMED. O professor 35 

explica sobre o funcionamento, frequência das reuniões e atividades desenvolvidas pelo 36 

Núcleo. O professor Octacílio Felício Júnior se dispõe a participar como representante do 37 

DECGP junto ao NDE-EMED. Colocada em votação, a indicação do professor Octacílio 38 

Felício Júnior como representante do DECGP junto ao NDE-EMED foi aprovada por 39 

unanimidade. 3. Indicação de um docente e um técnico para composição 40 

da  Comissão de apoio técnico à direção Administrativa do CSUFOP (anexo). O 41 

professor Iure informa que se trata de uma iniciativa da Diretoria da EMED em criar uma 42 

Comissão consultiva, que será apresentada à Reitoria, com a intenção de dar apoio 43 

técnico à Direção Administrativa do CSUFOP na condução dos processos legais diversos.  44 

O professor sugere que, preferencialmente, devem participar da comissão, professores 45 

que atuam no Centro de Saúde da UFOP. Ele acredita que por conhecerem sobre o 46 

funcionamento do CSUFOP esses professores poderão contribuir mais que aqueles 47 

professores que não conhecem o funcionamento do Centro de Saúde. A professora Joyce 48 

de Souza Fiorini Lima, se dispõe a participar como membro docente representante do 49 

DECGP na Comissão. O professor Iure explica que é importante a participação dos 50 

TAEs, porém, caso nenhum se sinta seguro para participar, por não conhecer os 51 

processos, poderá ser indicado mais um membro docente. Diante da possibilidade, o 52 

professor José Helvécio Kalil manifestou interesse em participar da Comissão. Colocada 53 
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em votação, a indicação dos professores Joyce de Souza Fiorini Lima e José Helvécio 54 

Kalil como membros representantes do DECGP na Comissão de apoio técnico à direção 55 

Administrativa do CSUFOP foi aprovada por unanimidade. 4. Possibilidade de 56 

permanência das aulas em formato remoto(relatora: profa. Débora). A professora 57 

Débora lembra que, apesar de o assunto já ter sido discutido anteriormente, até então, 58 

havia a possibilidade do ensino híbrido. Porém, diante da decisão do retorno presencial, 59 

ela solicita que o Departamento aprove sua solicitação para permanecer com suas aulas 60 

no formato remoto enquanto realiza seu doutorado. O professor Iure esclarece que na 61 

ultima assembleia, a maior parte do Departamento votou a favor do retorno de forma 62 

presencial, tendo apenas dois votos a favor do formato híbrido. Esclarece ainda que na 63 

reunião do CODEMED o DEMSC também foi a favor do retorno presencial e apenas o 64 

DECPA foi a favor do retorno no formato híbrido. No CUNI, foi deliberado pelo retorno 65 

presencial, e não há mais a possibilidade de se discutir o assunto à nível departamental. O 66 

professor explica que o que pode ser discutido e deliberado pelo Departamento é sobre o 67 

afastamento parcial, ou até mesmo total da docente para realizar o doutorado, como já 68 

ocorreu com outros professores. A professora Débora informa que, diante da 69 

impossibilidade da discussão e deliberação do seu pleito pelo Departamento, irá solicitar 70 

o afastamento para realizar suas atividades de doutorado. 5. Renovação do Convênio 71 

com a FHEMIG para oferta dos internatos da EMED nos hospitais desta 72 

fundação(relator: prof. Iure). O professor Iure informa que a EMED está numa 73 

situação grave em relação aos internatos. A escola passou por um chamamento público da 74 

FHEMIG que extinguiu o convênio existente e demandou a pactuação de novo convênio 75 

para que a EMED possa usufruir das vagas que foram a ela cedidas. O professor Iure 76 

informa que as instancias superiores da Universidade estão cientes da situação e da 77 

urgência da demanda, já que, normalmente, o processo poderia demorar até seis meses 78 

para ser concluído, conforme observado em experiências passadas. Ele explica que, 79 

apesar dos esforços, existe a possibilidade do prazo estabelecido pela FHEMIG não ser 80 

cumprido e, com isso, a possibilidade  de a EMED perder as vagas  ofertadas pela 81 

Fundação. O professor informa que todas as medidas para agilizar o processo estão sendo 82 
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tomadas, tendo ainda, como meio alternativo para alocar os alunos nos internatos, a 83 

possibilidade de convênio com o Hospital Margarida, de João Monlevade. 6.Tratativas 84 

para manutenção do Convênio da UFOP com a SCOP, para oferta dos internatos de 85 

Cirurgia e GO neste hospital(relator: prof. Iure). O professor Iure informa que a 86 

Diretoria da EMED participou de uma reunião com a Reitoria, e a Secretaria de Saúde de 87 

Ouro Preto, para buscar uma forma de atender às demandas da Santa Casa de Ouro Preto 88 

para proceder com o convênio para oferta dos internatos. Informa, também, que realizou 89 

uma reunião com o provedor, o diretor administrativo e com o gerente administrativo da 90 

Santa Casa e na ocasião apresentou extraoficialmente a proposta que será apresentada 91 

pela Reitoria à Santa Casa. A proposta trata da cessão de dois médicos da PRACE, pagos 92 

pela UFOP, para atuarem na Santa Casa junto aos internos e aos residentes.  Em 93 

contrapartida, a Prefeitura cederá à Universidade um médico, em regime de 20h, para 94 

atender a comunidade no CSUFOP, via PRACE. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales 95 

Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada 96 

aos participantes e aprovada na próxima assembleia ordinária.      97 

Ouro Preto, 2 de dezembro de 2021.  


