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ATA DA 55ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 
CIRURGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA DA 

ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

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

quinquagésima quinta assembleia ordinária do DECGP por videoconferência. Tendo 2 

como pauta: Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 54ª Assembleia Ordinária; 2. 3 

Manutenção das assembleias do DECGP em formata remoto; 3. Aprovação dos planos de 4 

ensino das disciplinas CGP006 e CGP009 para o semestre letivo 2021/2 (Arquivos 5 

anexos); 4. Aprovação da segunda etapa do estágio probatório do professor Lincoln 6 

Assunção; 5. Aprovação do plano de trabalho do professor Lincoln Assunção (arquivos 7 

anexos); 6. Definição do professor supervisor do internato de Cirurgia no Hospital Júlia 8 

Kubitschek; 7. Propostas para antecipação de colação de grau (75%): Proposta 1: 9 

dispensar os estudantes que cursariam o Internato de GO no período de 31/10 a 31/12. 10 

Proposta 2: antecipar o Internato de GO de outubro para junho, colocando-o antes do 11 

Internato de MFC e Saúde Coletiva. Proposta 3: autorizar a realização de prova de 12 

extraordinário aproveitamento para os estudantes que solicitarem via colegiado. 8. 13 

Intenção do professor Gustavo Meirelles em redistribuição para a Faculdade de Medicina 14 

da UFMG; 9. Substituto para o Professor José Helvécio na disciplina de Ética e Bioética 15 

no HOP; 10. Retomada dos concursos para professor efetivo. Definição das áreas e 16 

bancas. O DECGP possui 4 vagas. (Arquivo anexo).  Participaram da reunião os 17 

docentes, Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de 18 

Almeida Barbosa, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, 19 

Iure Kalinine Ferraz de Souza, Joyce De Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, 20 

Lincoln Assunção, Marcella Barbosa Sampaio, Octacílio Felício Júnior, Orlando 21 

Zocratto, Ronald Soares dos Santos e Vicente de Paulo Silva; os técnicos administrativos, 22 

Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes 23 

representantes do CALMED, Andressa Kênia de Almeida Rodrigues, Anna Clara Tirone 24 

do Carmo. Participou também, o discente representante da turma 19, Matheus Eduardo 25 
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Lopes Fraga. Às 17h17min, tendo quórum, o vice chefe Departamento, Sr. Marcorélio 26 

Divino de Souza deu início a reunião. Comunicações: Nenhuma comunicação foi feita.  27 

Ordem do dia.  1. Aprovação da ata da 54ª Assembleia Ordinária. Colocada em 28 

votação, a ata da 54ª assembleia ordinária do DECGP foi aprovada por unanimidade. 2. 29 

Manutenção das assembleias do DECGP em formata remoto. O professor Iure 30 

pondera que ainda não existe uma resolução CUNI específica para tratar da 31 

presencialidade nas assembleias departamentais, e que, havendo alguma resolução futura, 32 

a deliberação do Departamento poderá ser mantida ou alterada, de acordo com as 33 

diretrizes da possível resolução. Colocada em votação, a proposta para manutenção das 34 

assembleias em formato remoto, foi aprovada por unanimidade.  3. Aprovação dos 35 

planos de ensino das disciplinas CGP006 e CGP009 para o semestre letivo 2021/2 36 

(Arquivos anexos). O professor Iure pondera que seria interessante a própria professora 37 

estar presente para apresentar os planos de ensino. O professor Henrique questiona 38 

porquê as aulas da disciplina serão remotas, pois não tem segurança para votar num plano 39 

de ensino para aulas online, sem saber se a professora se enquadra numa das 40 

prerrogativas necessárias para que a disciplina seja ofertada online. Foi informado, pelo 41 

secretário do Departamento, Thales, que a professora informou anteriormente que as 42 

atividades seriam realizadas de forma presencial. O professor Gustavo informa que o 43 

Departamento não tem autonomia para autorizar, ou não, a professora a realizar as aulas 44 

de forma remota, pois isso já foi deliberado por instancias superiores que definiram as 45 

condições para que as aulas sejam ministradas em formato remoto. O professor Gustavo 46 

sugere que a pauta seja devolvida, e a professora seja questionada se foi um engano ou se 47 

ela está realmente solicitando que as aulas sejam em formato remoto e caso se trate de 48 

uma solicitação para que as aulas sejam realizadas de forma remota, informar que o 49 

Departamento não é a instancia adequada para fazer a solicitação.  Colocada em votação, 50 

a proposta de retirar o ponto de pauta e entrar em contato com a professora Débora para 51 

solicitar esclarecimentos foi aprovada por unanimidade. 4. Aprovação da segunda etapa 52 

do estágio probatório do professor Lincoln Assunção. A professora Arlete, presidente 53 

da comissão de avaliação de estágio probatório do professor, informou que o professor 54 
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obteve boas avaliações dos pares, discentes e Taes.  Informou, ainda, que correu tudo 55 

normalmente na segunda etapa do estágio probatório do professor Lincoln, sendo a 56 

segunda etapa de seu estágio probatório aprovada pela comissão. Colocada em votação, a 57 

segunda etapa do estágio probatório do professor Lincoln, foi aprovada por unanimidade 58 

pelo Departamento. 5. Aprovação do plano de trabalho do professor Lincoln 59 

Assunção (arquivos anexos. Colocado em votação, o plano de trabalho do professor 60 

Lincoln para o semestre letivo 2021/2 (15/03/2022 a 25/06/2022), foi aprovado por 61 

unanimidade. 6. Definição do professor supervisor do internato de Cirurgia no 62 

Hospital Júlia Kubitschek.  O professor Iure informa que, em atenção ao segundo 63 

chamamento público de 2022 da FHEMIG, a Escola de Medicina está pleiteando cinco 64 

vagas para o internato de cirurgia no Hospital Julia Kubitschek, porém não existe nenhum 65 

professor responsável pela supervisão desse internato, sendo necessário que algum 66 

professor assuma as quatro horas semanais de atividades na supervisão do internato, caso 67 

a EMED seja contemplada com as vagas. O professor Iure informa que o professor 68 

Eduardo manifestou interesse em assumir as atividades, porém o professor já possui 69 

outros encargos, havendo duas possibilidades: o professor assumir os novos encargos, 70 

mantendo os seus atuais (totalizando 14h semanais), ou, o professor assumi os novos 71 

encargos e parte de seus encargos atuais deverão ser assumidos por outro professor. A 72 

professora Joyce pondera que o ambulatório do professor Eduardo é bastante específico, e 73 

acredita que será difícil algum professor assumir a atividade. Existe, ainda, a 74 

possibilidade de substituição de suas atividades teóricas da disciplina CGP010 – Clínica 75 

cirúrgica I, porém seria interessante que o professor estivesse presente para maiores 76 

esclarecimentos. O professor Iure sugere que o ponto de pauta seja devolvido, o professor 77 

seja consultado e a aprovação de sua indicação seja aprovada ad referendum. Colocada 78 

em votação, a proposta para retirada do ponto de pauta foi aprovada por unanimidade.  7. 79 

Propostas para antecipação de colação de grau (75%): Proposta 1: dispensar os 80 

estudantes que cursariam o Internato de GO no período de 31/10 a 31/12. Proposta 81 

2: antecipar o Internato de GO de outubro para junho, colocando-o antes do 82 

Internato de MFC e Saúde Coletiva. Proposta 3: autorizar a realização de prova de 83 
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extraordinário aproveitamento para os estudantes que solicitarem via colegiado.  O 84 

discente representante da turma 19, Matheus Eduardo Lopes Fraga, informa que o grupo 85 

de alunos já teve discussões tanto com o Colegiado quanto com a PROGRAD. O aluno 86 

em reunião com a PROGRAD, os alunos foram informados de que, caso a turma 87 

complete 75% da carga horária ainda no semestre letivo 2021/2, seria possível solicitar a 88 

colação de grau. Porém, para que isso seja possível será necessário um remanejamento 89 

dos internatos ou ampliação das vagas dos internatos ou realização de prova de 90 

extraordinário aproveitamento. O professor Iure pondera que cabe ao DECGP discutir 91 

somente sobre o remanejamento do internato em G.O. O professor Henrique esclarece 92 

que, de fato, foi realizada reunião com o grupo de alunos e, a princípio, tanto o Colegiado 93 

quanto a PROGRAD, são contrários à solicitação de forma geral. Informa, ainda, que o 94 

Colegiado está avaliando os casos de forma individual para verificar as 95 

excepcionalidades. O professor Gustavo argumenta que o DECGP é responsável pela 96 

oferta do internato de G.O e é importante que o Departamento informe sobre a 97 

possibilidade de receber os alunos em prazo extemporâneo. A professora Elizabeth 98 

informa que para a próximo período já existem turmas que realizarão o internato 99 

simultaneamente no Hospital Monsenhor Horta, totalizando 12 alunos em certos 100 

intervalos do semestre e por isso não é possível receber mais 6 alunos em prazo 101 

extemporâneo. A professora Elizabeth informa que entre 21/08 e 31/10 não existe 102 

nenhuma turma programada, sendo possível a alocação dos alunos nessa época. Também 103 

informa que, de 20/06 a 21/08, caso sejam somente 6 alunos, será possível recebê-los no 104 

Hospital Monsenhor Horta. Em relação a proposta de dispensa, por meio da realização de 105 

prova de extraordinário aproveitamento, a professora Elizabeth se manifesta totalmente 106 

contrária, devido a natureza prática dos internatos. O professor Iure complementa, 107 

informando que qualquer inversão ou supressão de algum internato é de prerrogativa do 108 

Colegiado, havendo um alinhamento do CEMED com a Direção da EMED no que se 109 

refere ao número de vagas ofertada por cada hospital conveniado. Sendo assim, somente 110 

será possível atender a demanda dos alunos, caso existam vagas nos hospitais. Sendo 111 

assim, primeiramente o mérito deverá ser discutido no Colegiado e, depois, a viabilidade 112 
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operacional deverá ser discutida junto à Diretoria, pois é necessário que, além da 113 

disponibilidade de vagas para o internato de G.O é necessário que existam vagas para o 114 

internato em Pediatria. O professor Henrique reforça que o Colegiado irá tratar os casos 115 

individualmente, em caso de excepcionalidade. A professora Marcella, informa que no 116 

internato da SCOP também não é possível se comprometer com mais vagas. O aluno é 117 

orientado a procurar novamente o Colegiado, pois o Departamento não tem prerrogativa 118 

para discutir o mérito da solicitação, e poderá somente discutir a viabilidade operacional 119 

junto com a Diretoria após parecer do Colegiado para os casos individuais. 8. Intenção 120 

do professor Gustavo Meirelles em redistribuição para a Faculdade de Medicina da 121 

UFMG. O professor contextualiza a respeito da sua necessidade e desejo pela 122 

redistribuição para a UFMG e justifica que durante a pandemia perdeu seu contato social 123 

em Ouro Preto e decidiu se mudar para Belo Horizonte, local onde reatou vários contatos 124 

sociais, além de ter a oportunidade de residir próximo de sua mãe e do seu tio, que são 125 

idosos e demandam, cada vez mais, de assistência. O professor esclarece que acredita que 126 

a redistribuição não deverá ocorrer no ano de 2022, pois a UFMG não possui código de 127 

vaga disponível e após o mês de julho não é possível nenhuma movimentação. Portanto, a 128 

redistribuição, provavelmente, deve acontecer a partir de janeiro de 2023. Esclarece, 129 

também, que o Departamento não será prejudicado em relação a vagas, pois em 130 

contrapartida a UFMG irá ceder um código de vaga igual ao dele para o DECGP. Após 131 

manifestações de diversos colegas, a solicitação do professor Gustavo é colocada em 132 

votação e aprovada por unanimidade pelo Departamento. 9. Substituto para o Professor 133 

José Helvécio na disciplina de Ética e Bioética no HOB. O professor Iure informa que 134 

o professor Alexandre Barra se dispôs a substituir o professor José Helvécio nas 135 

atividades desde que seja possível fazer o remanejamento dos encargos entre os membros 136 

da G.O. Como o professor Alexandre Barra não está presente, o professor Gustavo 137 

pondera que, caso ele esteja ciente da indicação, não há problema em seguir com a 138 

votação e, caso tenha algum problema, o assunto deverá retornar para a assembleia. 139 

Colocada em votação, a indicação do professor Alexandre Barra como substituto do 140 

professor José Helvécio na disciplina de ética e bioética no HOB foi aprovada por 141 
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unanimidade. 10. Retomada dos concursos para professor efetivo. Definição das 142 

áreas e bancas. O DECGP possui 4 vagas. (Arquivo anexo). A professora Elizabeth lê 143 

para todos as vagas disponíveis para o DECGP. Após algumas discussões sobre o 144 

assunto, decidiu-se, com aprovação unanime, por convocar uma assembleia 145 

extraordinária para o dia 07/04/2022 para deliberar sobre o assunto. Nada mais havendo a 146 

tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, 147 

que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia ordinária.      148 

Ouro Preto, 31 de março de 2022.  


