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ATA DA 54ª 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 março de dois mil e vinte e dois, realizou-se a quinquagésima 1 

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

do dia:  1. Aprovação da ata da 53ª Assembleia Ordinária; 2. Aprovação dos planos de 3 

ensino para o semestre letivo 2021/2; 3. Vagas do internato no Hospital Margarida de 4 

João Monlevade (Relator: CALMED); 4. Solicitação de dispensa de disciplina do aluno 5 

Hugo Araújo Miranda; (arquivos anexos); Participaram da reunião os docentes, 6 

Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida 7 

Barbosa, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, 8 

Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Orlando Zocratto, Ronald Soares dos 9 

Santos, Savio Lana Siqueira e Vicente de Paulo Silva; os técnicos administrativos, 10 

Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes 11 

representantes do CALMED, Andressa Kênia de Almeida Rodrigues, Anna Clara Tirone 12 

do Carmo e Giovanna Gonçalves de Souza e Silva. O professor Iure Kalinine Ferraz de 13 

Souza justificou sua ausência, por motivo de saúde. Às 17h13min, tendo quórum, a Chefe 14 

do Departamento, professora Elizabeth da Silva deu início a reunião.  Comunicações: A 15 

Professora Elizabeth comunica a respeito da solicitação de um novo tecno de laboratório. 16 

Ela informa que a solicitação para contratação de um servidor foi encaminhada no dia 17 

nove de fevereiro e a PROGEP nos respondeu no dia dez de fevereiro informando sobre a 18 

impossibilidade no momento. A professora Elizabeth informa, também, que a nova 19 

coordenadora do Centro de Saúde da UFOP solicitou que os docentes que utilizarão as 20 

instalações do CSUFOP devem encaminhar o nome, dias e horários de utilização e o 21 

número de salas que serão necessárias.  O professor Gustavo Meirelles informa que 22 

precisa de um retorno do Departamento a respeito da Curricularização da Extensão. O 23 

professor se disponibilizou a auxiliar os Coordenadores das disciplinas com potencial 24 

extensionista, pois as informações precisam ser encaminhadas o mais breve possível ao 25 
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Colegiado. O professor Cirênio comunica que do dia 31 de março até o dia 2 de abril o 26 

Dr.  Albino Sorbello, que é um professor referenciado em cirurgia robótica, virá à Ouro 27 

Preto, na Santa Casa, para fazer demonstrações de cirurgias por vídeos e dar os primeiros 28 

passos da robótica. A professora Elizabeth informa que deverá ser encaminhado, via 29 

Portal Minha UFOP o Passaporte Vacinal para que as atividades presenciais possam ser 30 

realizadas.  Ordem do dia.  1. Aprovação da ata da 53ª Assembleia Ordinária. 31 

Colocada em votação, a ata da 53ª assembleia ordinária do DECGP foi aprovada por 32 

unanimidade. 2. Aprovação dos planos de ensino para o semestre letivo 2021/2. A 33 

professora Elizabeth sugere realizar a votação em blocos de quatro disciplinas. Não 34 

houve nenhuma manifestação contrária ao formato proposto. Colocados em votação, os 35 

planos de ensino das disciplinas CGP001, CGP002, CGP003 e CGP004 foram aprovados 36 

por unanimidade. Colocados em votação, os planos de ensino das disciplinas CGP005, 37 

CGP007 e CGP008 foram aprovados por unanimidade. Colocados em votação, os planos 38 

de ensino das disciplinas CGP010, CGP011, CGP012 e CGP013 foram aprovados por 39 

unanimidade. Colocados em votação, os planos de ensino das disciplinas CGP014, 40 

CGP015, CGP016, CGP018 e CGP020 foram aprovados por unanimidade. Os planos de 41 

ensino das disciplinas CGP006 e CGP009 não foram encaminhados a tempo para 42 

apreciação da assembleia e deverão ser aprovados na próxima assembleia ordinária. 3. 43 

Vagas do internato no Hospital Margarida de João Monlevade (Relator: 44 

CALMED). A discente Giovanna Gonçalves informa que os alunos que estão realizando 45 

os internatos no Hospital Margarida de João Monlevade procuraram o Centro Acadêmico 46 

para relatar que estão bastante satisfeitos com os internatos e que eles têm interesse em 47 

tentar a abertura de vagas para o internato de G.O. no Hospital Margarida. A 48 

representante discente informou que o Diretor da EMED, professor Iure, recomendou que 49 

o assuntou fosse levado à assembleia para apreciação e eventual aprovação. A professora 50 

Elizabeth questiona se já foi verificada a possibilidade de abertura dessas vagas no 51 

Hospital Margarida e foi informada pela representante discente, Giovanna, de que uma 52 

consulta havia sido feita e o coordenador do Hospital Margarida achou que a ideia é 53 

muito interessante. A professora Elizabeth se manifesta favorável a ideia. O professor 54 
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Cirênio também se manifestou favorável a ideia apresentada. Colocada em votação, a 55 

proposta de abertura do internato de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Margarida foi 56 

aprovada por unanimidade. 4. Solicitação de dispensa de disciplina do aluno Hugo 57 

Araújo Miranda; (arquivos anexos).  A professora Elizabeth lê a solicitação do aluno 58 

Hugo Araújo Miranda para todos. O professor Henrique relata que ficou surpreso quando 59 

viu que a solicitação do aluno foi levada ao Departamento, pois o DECGP não é a 60 

instancia para esse tipo de solicitação. Esclarece que, o Colegiado é a instancia para essa 61 

solicitação e, no caso do aluno em questão, o pedido já foi indeferido pelo CEMED. O 62 

professor Gustavo informa que conhece o discente, e que se trata de um aluno muito 63 

empenhado e interessado e entende que é complicado que o aluno tenha que permanecer 64 

por mais um semestre para cursar somente uma disciplina, porém, concorda que o caso 65 

do aluno não se aplica à resolução e que não se pode criar precedentes para dispensa de 66 

disciplinas obrigatórias. O professor Henrique informa apesar de o Colegiado ser sensível 67 

às causas dos alunos, é preciso atenção às quebras de pré-requisitos para que situações 68 

como às que existem atualmente, com turmas de cinquenta e dois alunos, não ocorram no 69 

futuro. A professora Elizabeth reforça sua posição contrária à solicitação, e justifica que 70 

foi necessário muita dedicação e estudo da equipe que montou o currículo do curso e por 71 

isso, acredita que não cabe ao Departamento deliberar a respeito do assunto. Reforça 72 

também, que ao abrir um precedente, outros alunos poderão fazer a mesma solicitação no 73 

futuro. Colocada em votação, a solicitação do aluno Hugo Araújo Miranda foi negada 74 

pelo Departamento, contando com quatorze votos contrários e um favorável. Nada mais 75 

havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a 76 

presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia 77 

ordinária.      78 

Ouro Preto, 3 de março de 2022.  


