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ATA DA 56ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 
CIRURGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA DA 

ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

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

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

do dia:  1. Aprovação da ata da 55ª Assembleia Ordinária; 2. Aprovação da ata da 9ª 3 

Assembleia Extraordinária; 3. Aprovação da ata da 10ª Assembleia Extraordinária; 4.  4 

Aprovação do quadro de horário e do número de vagas para o semestre letivo 2022.1; 5. 5 

Curricularização da Extensão EMED/UFOP (Ofício e modelo de documento anexos); 6. 6 

Indicação de Chefe e Vice-Chefe de Departamento. (Designação da professora Elizabeth 7 

e do TAE Marcorélio se encerra em 4 de junho de 2022); 7. Acréscimo de duas vagas 8 

para R3 no Serviço de Cirurgia Geral dessa Universidade no ano de 2023(Relator: 9 

Ronald); 8. Novos campos de atuação dos residentes (Relator: Ronald): Estágio no 10 

Hospital João XXIII, por 1 mês cada R2; Estágio na Bhariátrica – Instituto de Obesidade 11 

e Cirurgia (serviço de cirurgia avançada em videolaparoscopia), por 3 meses cada R2; 12 

Estágio avançado de cirurgia no Hospital dos Servidores do Estado de São Paulo sob 13 

orientação do Prof. Albino Sorbello, por 1 mês cada R2. Participaram da reunião os 14 

docentes, Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de 15 

Almeida Barbosa, Eduardo Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles Ribeiro, 16 

Henrique Pereira Faria, Joyce De Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, 17 

Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro, Octacílio Felício Júnior, Ronald Soares dos 18 

Santos, Savio Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; o 19 

técnico administrativo Thales Emanuel Ferreira Gabriel; os discentes representantes do 20 

CALMED, Andressa Kênia de Almeida Rodrigues, Anna Clara Tirone do Carmo e 21 

Marcelo Santiago Soares Dias. O professor Iure Kalinine Ferraz de Souza não participou 22 

da assembleia pois está afastado por motivo de saúde. O professor Lincoln Assunção 23 

justificou sua ausência por estar em horário de aula. O TAE Marcorélio Divino de Souza 24 

justificou sua ausência, por estar em consulta médica. Às 17h18min, tendo quórum, a 25 
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Chefe do Departamento, professora Elizabeth da Silva, deu início a reunião. 26 

Comunicações: Nenhuma comunicação foi feita.  Ordem do dia.  1. Aprovação da ata 27 

da 55ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação, a ata da 55ª assembleia ordinária 28 

do DECGP foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da ata da 9ª Assembleia 29 

Extraordinária. Colocada em votação, a ata da 9ª assembleia extraordinária do DECGP 30 

foi aprovada por unanimidade. 3. Aprovação da ata da 10ª Assembleia Extraordinária. 31 

Colocada em votação, a ata da 10ª assembleia extraordinária do DECGP foi aprovada por 32 

unanimidade. 4. Aprovação do quadro de horário e do número de vagas para o 33 

semestre letivo 2022.1. Nenhuma solicitação de alteração no quadro de vagas e no plano 34 

de aulas para o semestre letivo 2022.1 foi apresentada. Colocados em votação, o quadro 35 

de horário e o número de vagas para o semestre letivo 2022.1 foram aprovados por 36 

unanimidade. 5. Curricularização da Extensão EMED/UFOP. O professor Gustavo 37 

Meirelles contextualiza a respeito do assunto em pauta e esclarece que concepção das 38 

atividades de extensão é mais complexa do que a prestação de serviço atualmente 39 

realizada. Foi pontuado por diversos docentes sobre a dificuldade de se implantar a carga 40 

horária extensionista, pois acreditam que a realização das demais atividades das 41 

disciplinas poderão ser prejudicadas, já que a carga horária total não será alterada. Sendo 42 

assim, ao compartilhar parte da carga horária das disciplinas com atividades de extensão, 43 

atividades fundamentais para a formação dos discentes deixarão de ser realizadas. A 44 

professora Elizabeth, devido à complexidade do assunto, propõe que seja realizada uma 45 

consulta aos coordenadores das disciplinas e que eles se manifestem até o dia 19 de maio 46 

de 2022, informando sobre o potencial extensionista das disciplinas sob sua 47 

responsabilidade. Após as manifestações dos coordenadores, será possível responder de 48 

forma satisfatória ao Ofício nº 010/2022 CEMED.EMED.UFOP.  Colocada em votação, 49 

a proposta foi aprovada por unanimidade. 6. Indicação de Chefe e Vice-Chefe de 50 

Departamento. (Designação da professora Elizabeth e do TAE Marcorélio se 51 

encerra em 4 de junho de 2022). A professora Elizabeth informa que a sua designação e 52 

do seu vice, o TAE Marcorélio, encerrará em 04/06/2022 sendo necessário que se realize 53 

novo processo eleitoral. A professora Elizabeth sugere que o processo eleitoral seja 54 
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coordenado pelos professores Henrique e Gustavo e que a votação ocorra no dia 55 

02/06/2022, data em que será realizada a próxima assembleia ordinária do DECGP. 56 

Todos concordam com a sugestão da professora Elizabeth. Os professores Henrique e 57 

Gustavo aceitam a indicação da professora Elizabeth para coordenarem o processo 58 

eleitoral e informam que o edital que regerá o processo será encaminhado o mais breve 59 

possível. 7. Acréscimo de duas vagas para R3 no Serviço de Cirurgia Geral dessa 60 

Universidade no ano de 2023. 8. Novos campos de atuação dos residentes (Relator: 61 

Ronald): Estágio no Hospital João XXIII, por 1 mês cada R2; Estágio na 62 

Bhariátrica – Instituto de Obesidade e Cirurgia (serviço de cirurgia avançada em 63 

videolaparoscopia), por 3 meses cada R2; Estágio avançado de cirurgia no Hospital 64 

dos Servidores do Estado de São Paulo sob orientação do Prof. Albino Sorbello, por 65 

1 mês cada R2. O professor Cirênio relata que no momento contamos com duas 66 

residentes R2 e duas residentes R1. Esclarece que duas R2, por terem ingressado num 67 

período em que a residência era de dois anos, após a conclusão do programa de residência 68 

terão o título de “noções básicas em cirurgia” e não poderão solicitar o título de Médicas 69 

cirurgiãs junto ao CRM, diferentemente das residentes R1, que ingressaram após a 70 

alteração do período de residência para três anos.  O professor explica que, recentemente, 71 

o Conselho Federal de Medicina juntamente com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões 72 

permitiu um mecanismo para corrigir essa distorção. O referido mecanismo se trata de 73 

realização de prova para obtenção de título de especialista junto ao Colégio Brasileiro de 74 

Cirurgiões, após a conclusão dos dois anos de residência e, se aprovadas, poderão 75 

registrar junto ao CRM que são especialistas.  Sobre o programa de residência de três 76 

anos, o professor Cirênio explica que no terceiro ano da residência é exigida a cirurgia 77 

avançada. Para que isso seja possível, o planejamento é de que cada uma das residentes 78 

R3 fará estágio por um mês no Hospital João XXIII; três meses de estágio com o Dr. 79 

René Berindoague Neto, especialista em cirurgia bariátrica; um mês no Hospital dos 80 

servidores do estado de São Paulo com oportunidade de vivenciar cirurgias 81 

laparoscópicas e cirurgias robóticas; um mês de cirurgia eletiva no Hospital Vila da 82 

Serra. O professor solicita que o programa seja, excepcionalmente, ofertado para as 83 
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residentes R2. Colocados em votação os pontos de pauta 7 e 8 foram aprovados por 84 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, 85 

secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada 86 

na próxima assembleia ordinária.     87 

Ouro Preto, 05 de maio de 2022.  


