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ATA DA 53ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 
CIRURGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA DA 

ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se a quinquagésima 1 

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

Ordem do dia. 1. Aprovação da ata da 52ª Assembleia Ordinária; 2. Aprovação da ata da 3 

8ª Assembleia Extraordinária; 3. Formato de oferta das disciplinas do DECGP para o 4 

semestre letivo 2021.2; 4. Internatos de Cirurgia e GO na SCOP(Relator: Professor Iure); 5 

5. Residência de Cirurgia na SCOP(Relator: Professor Iure); 6. Situação do internato na 6 

Santa Casa - posicionamento do DECGP (Relatora: Professora Joyce);  Participaram da 7 

reunião os docentes, Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, 8 

Cirênio de Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Henrique 9 

Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, Joyce De Sousa Fiorini Lima, Leonardo 10 

Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Octacílio Felício Júnior, Orlando Zocratto, Ronald 11 

Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci 12 

Condessa; os técnicos administrativos, Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel 13 

Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED, Andressa Kênia de Almeida 14 

Rodrigues, Anna Clara Tirone do Carmo e Giovanna Gonçalves de Souza e Silva. O 15 

professor Gustavo Meirelles Ribeiro justificou sua ausência, pois está em período de 16 

férias. Às 17h15min, tendo quórum, a Chefe do Departamento, professora Elizabeth da 17 

Silva deu início a reunião.  Comunicações: O professor Leonardo Bordoni solicita 18 

realizar uma comunicação. Todos concordam.  O professor Leonardo informa que foi 19 

comunicado pelo DECBI que, das duas técnicas do laboratório de Anatomia Humana, 20 

uma delas se encontra afastada e pondera que a carga de trabalho muito grande para 21 

somente uma técnica. O professor explica que já é uma demanda antiga do Departamento 22 

ter um(a) técnico(a) de laboratório para o laboratório de Anatomia Humana lotado na 23 

Escola de Medicina, já que as duas técnicas atuais são lotadas no DECBI. O professor 24 

Solicita que seja verificada a possibilidade se contratar um Tae. A professora Elizabeth 25 
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concorda com a solicitação e pede que o assunto seja discutido como ponto de pauta na 26 

assembleia. Ordem do dia. 1-Aprovação da ata da 52ª Assembleia Ordinária. 27 

Colocada em votação, a ata da 52ª assembleia ordinária do DECGP foi aprovada por 28 

unanimidade. 2. Aprovação da ata da 8ª Assembleia Extraordinária. Colocada em 29 

votação, a ata da 8ª assembleia extraordinária do DECGP foi aprovada por unanimidade. 30 

3. Formato de oferta das disciplinas do DECGP para o semestre letivo 2021.2. Foi 31 

informado aos Docentes que nem todos se manifestaram através do formulário 32 

disponibilizado pela secretaria do Departamento e que é importante o preenchimento para 33 

registro. Após o preenchimento por todos os docentes, foi enviado à PROGRAD via Sei, 34 

processo nº 23109.000937/2022-96, Ofício 602 (0276066) a relação das disciplinas do 35 

DECGP que permanecerão em formato remoto e as que serão ofertadas presencialmente.  36 

4. Internatos de Cirurgia e GO na SCOP(Relator: Professor Iure);  O professor Iure 37 

informa que foi realizada uma reunião para tratar de uma condição preliminar 38 

determinada pela Santa Casa de Ouro Preto de suspensão de todos os internatos. Após 39 

discussão, ficou definido que se manteriam os internatos de Cirurgia, de Ginecologia e 40 

Obstetrícia (inclusive com a possibilidade de aumento do número de vagas de 4 para 6 41 

vagas no próximo rodízio do internato de G.O) e, também, ficará mantida a residência de 42 

Cirurgia. Ficou suspenso o internato de clínica médica, o que provavelmente levará a 43 

retirada da residência de clínica médica da Santa Casa.  5. Residência de Cirurgia na 44 

SCOP(Relator: Professor Iure). O professor Iure informa que os internatos de Cirurgia 45 

e Urgência e Emergência: componente cirúrgico iniciarão no dia 14/02 no Hospital 46 

Margarida de João Monlevade. O professor lembra que o internato de Urgência e 47 

Emergência era realizado no Hospital Margarida há alguns anos, porém foi interrompido 48 

por questões logísticas. Agora, com a possibilidade de a supervisão ser realizada 49 

remotamente e diante da necessidade de se ampliar as vagas face à incerteza da 50 

continuidade dos internatos na Santa Casa de Ouro Preto a EMED buscou a retomada da 51 

parceria com o Hospital Margarida de João Monlevade. O professor Iure informa que a 52 

proposta é de quando o enfoque do internato for cirurgia geral ele mesmo será o 53 

supervisor e quando o enfoque for urgência e emergência, o supervisor será o professor 54 
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Sávio.  O professor Henrique questiona como ficará a questão das aulas, já que ele e o 55 

professor Vicente também lecionam para os alunos do internato de urgência e 56 

emergência. O professor Iure informa que para os alunos do internato de cirurgia, as aulas 57 

serão ministradas remotamente e acredita que para o internato de urgência e emergência 58 

poderá ser utilizada a mesma dinâmica. O professor Sávio complementa informando que, 59 

além da dificuldade logística, devido à distância entre Ouro Preto e João Monlevade, 60 

existe o problema da falta de local para lecionar as aulas,  problema este que ocorre 61 

também no Hospital João XXIII de Belo Horizonte e concorda que as aulas devem ser 62 

ministradas remotamente. A professora Elizabeth coloca em votação a indicação do 63 

professor Iure como supervisor do internato de cirurgia no Hospital Margarida de João 64 

Monlevade, indicação do professor Sávio como supervisor internato de urgência e 65 

emergência no Hospital Margarida de João Monlevade e indicação do professor 66 

Alexandre Barra como supervisor do internato de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital 67 

Odilon Behrens. As propostas foram aprovadas contando com dezessete votos favoráveis 68 

e uma abstenção. A professora Elizabeth coloca em votação a manutenção das aulas 69 

teóricas dos internatos do Hospital Margarida de João Monlevade em formato remoto. 70 

Proposta aprovada por unanimidade. O professor Sávio questiona onde serão ministradas 71 

as aulas teóricas em Belo Horizonte, já que os horários das aulas e os horários em que há 72 

um servidor no escritório da UFOP (espaço disponível para se realizar as aulas) não 73 

coincidem.  O professor Iure sugere que seja verificada a viabilidade de que os alunos dos 74 

internatos do Hospital Joao XXIII assistam as aulas junto com os alunos dos internatos 75 

Hospital Odilon Behrens. O professor Henrique informa que além da dificuldade de se 76 

conseguir espaço físico nos hospitais para lecionar as aulas, faltam equipamentos como 77 

projetores. Na sala da UFOP, o espaço é limitado comportando cerca de vinte pessoas 78 

somente. O professor Sávio concorda com a retirada do ponto de pauta que trata do 79 

formato das aulas do internato de urgência e emergência para que sejam verificadas as 80 

possibilidades e realizada discussão posterior. O professor Sávio levanta uma questão 81 

relacionada ao número de vagas para o internato na toxicologia no Hospital João XXIII. 82 

Ele informa que foram disponibilizadas apenas 25 vagas e a turma tem 28 alunos e 83 
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questiona quais soluções poderão ser dadas para o problema, já que não é possível 84 

aumentar o número de vagas. O professor Iure informa que não há uma solução ideal para 85 

os problemas do internato pois o curso não foi planejado para receber uma turma com 54 86 

alunos, que é o caso da turma XXI. O professor esclarece que não será possível alocar os 87 

28 alunos na toxicologia, e que isso não depende da EMED. O professor sugere três 88 

alternativas: 1ª – Nenhum dos alunos fazem o internato na toxicologia; 2ª - A turma se 89 

reúne e decide quais serão os três alunos que não farão o internato na toxicologia, seja por 90 

meio de sorteio ou por não terem interesse em fazê-lo; 3ª – Como o internato funciona em 91 

plantões, três alunos ficarão de fora num primeiro momento e farão os plantões da 92 

toxicologia em período noturno ou em finais de semana, já que nesses períodos não terão 93 

atividades de outros internatos. Colocado em votação, a escolha pela terceira opção foi 94 

unanime. 6. Situação do internato na Santa Casa - posicionamento do DECGP 95 

(Relatora: Professora Joyce).  A professora Joyce informa que solicitou o ponto de 96 

pauta, porém, como em reunião com a Santa Casa de Ouro Preto foi mantido o internato 97 

de cirurgia, não há necessidade de posicionamento do Departamento a respeito. 7. 98 

Possibilidade de contratação de um TAE para o laboratório de Anatomia Humana. 99 

O professor Iure orienta que apesar da dificuldade para contratação de um novo 100 

funcionário na conjuntura atual, a solicitação deve ser feita. O técnico Marcorélio se 101 

disponibiliza a colaborar com as atividades do laboratório de anatomia humana, desde 102 

que não tenha a necessidade de realizar grande esforço físico, já que está realizando 103 

tratamento para epicondilite. Ele explica que, inclusive, solicitou o apoio de um 104 

funcionário para realizar as atividades que necessitam de maior esforço físico. A 105 

professora Elizabeth informa que irá informar o DECBI sobre a disponibilidade do 106 

Técnico Marcorélio e encaminhará à PROGEP uma solicitação de contratação e um novo 107 

TAE, com base nas justificativas que deverão ser encaminhadas pelos professores Arlete 108 

e Leonardo. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário 109 

do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na 110 

próxima assembleia ordinária.      111 

Ouro Preto, 3 de fevereiro de 2022.  


