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ATA DA 57ª 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 junho de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, realizou-se a 1 

quinquagésima sétima assembleia ordinária do DECGP por videoconferência. Tendo como 2 

pauta: Comunicações: 1. Manifestação de interesse para representante da EMED na 3 

CEUA/UFOP - Comissão de ética de uso animal(https://ceua.ufop.br/); 2. Posicionamento 4 

do prof. Lincoln sobre seu desligamento da função de membro representante do DECGP 5 

junto ao Colegiado; 3. Pendência no lançamento de notas dos internatos; Ordem do dia:  6 

1. Aprovação da ata da 56ª Assembleia Ordinária; 2. Aprovação da ata da 11ª Assembleia 7 

Extraordinária; 3. Proposta de celebração de convênio com o Hospital Evangélico de BH 8 

como centro de internato em cirurgia e clínica médica além de local para estágio em 9 

cirurgia e clínica médica para os residentes (relator: Prof. Eduardo/Prof. Octacílio); 4. 10 

Eleição de Chefe e Vice Chefe do DECGP. Estiveram presentes: os docentes, Alexandre 11 

de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Eduardo 12 

Ângelo Braga, Elizabeth da Silva(presidente da reunião), Gustavo Meirelles Ribeiro, 13 

Henrique Pereira Faria, Joyce De Sousa Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, Lincoln 14 

Assunção, Octacílio Felício Júnior, Orlando Zocratto, Ronald Soares dos Santos, Savio 15 

Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; os técnicos 16 

administrativos Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; os 17 

discentes representantes do CALMED, Andressa Kênia de Almeida Rodrigues, Anna Clara 18 

Tirone do Carmo e Marcelo Santiago Soares Dias. Ausências: Débora Maria Tavares de 19 

Andrade, Flávio Augusto de Assis Rocha, Iure Kalinine Ferraz de Souza(justificado), 20 

Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro, Nivan Santos Gribel e Giselle Luciana 21 

Murta(justificado). Às 17h25min, tendo quórum, a presidente deu início a reunião. 22 

Comunicações: 1. Manifestação de interesse para representante da EMED na 23 

https://ceua.ufop.br/
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CEUA/UFOP - Comissão de ética de uso animal(https://ceua.ufop.br/).  A Presidente 24 

da reunião questiona se algum dos membros tem interesse em participar da comissão como 25 

representante da Escola de Medicina, porém nenhum dos membros manifestou interesse 26 

em participar. 2. Posicionamento do prof. Lincoln sobre seu desligamento da função de 27 

membro representante do DECGP junto ao Colegiado. O professor Lincoln justifica 28 

que foi pego de surpresa com a comunicação do seu desligamento, realizada na assembleia 29 

extraordinária do DECGP realizada no dia 19 de maio de 2022. O professor justifica que 30 

nas sextas-feiras de manhã acompanha alunos dos internatos no pré-natal da Prefeitura e 31 

nos dias das reuniões do Colegiado teria que abrir mão dessas atividades com os alunos 32 

após às 10h da manhã. O professor Esclarece que, de fato, não pode participar de algumas 33 

reuniões, algumas não foram realizadas por falta de quórum e que houve uma reunião em 34 

que não foi possível participar pois sua solicitação para ingressar na sala de reunião pelo 35 

google Meet não foi aprovada pelo administrador da videochamada. 3. Pendência no 36 

lançamento de notas dos internatos. A professora Elizabeth informa que existem 37 

pendências nos lançamentos de notas dos internatos e que isso tem gerado alguns 38 

transtornos tanto para os discentes quanto para a secretaria do Departamento e solicita que 39 

os docentes tenham atenção para realizar os lançamentos dentro do prazo regular. O 40 

secretário do DECGP, Thales Gabriel, reitera a solicitação da professora Elizabeth e pede 41 

aos docentes que, em caso de dificuldades no lançamento das notas, contem com o auxílio 42 

da secretaria. Esclarece que, naquele momento, existem 67 pendencias de notas referentes 43 

ao semestre letivo 2021/1 e que é necessário regularizar a situação.  A professora Joyce 44 

informa que é necessário manter o controle através do diário de classe para tentar localizar 45 

possíveis erros e informar a secretaria. O professor também reforça que, devido a falta do 46 

administrador dos internatos, alguns enganos em relação às matrículas têm ocorrido e 47 

causado dificuldades, como a falta do lançamento de notas.  Ordem do dia:  1. 48 

Aprovação da ata da 56ª Assembleia Ordinária. Colocada em votação, a ata da 56ª 49 

assembleia ordinária foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação da ata da 11ª 50 

Assembleia Extraordinária. A professora Elizabeth solicita que na linha 26 a palavra 51 

“maio” seja corrigida para “maior”. Colocada em votação, a ata da 11ª assembleia 52 

https://ceua.ufop.br/
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extraordinária, realizada no dia 19 de maio de 2022, foi aprovada por unanimidade. 3. 53 

Proposta de celebração de convênio com o Hospital Evangélico de BH como centro de 54 

internato em cirurgia e clínica médica além de local para estágio em cirurgia e clínica 55 

médica para os residentes (relator: Prof. Eduardo/Prof. Octacílio). O professor 56 

Octacílio informa que consultou o Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP da Associação 57 

Evangélica Beneficente de Minas Gerais - AEBMG, da qual faz parte o Hospital 58 

Evangélico e, a princípio existe o interesse da instituição em receber os alunos do curso de 59 

medicina da UFOP. O professor Eduardo informa que tanto ele quanto o professor 60 

Octacílio tem estreita relação com o hospital, sendo ele membro do corpo clínico e o 61 

professor Octacílio coordenador do setor de endoscopia, diagnostico e terapêutica. Sendo 62 

assim, acredita que haverá facilidade no diálogo entre a UFOP e o hospital. Informa, ainda 63 

que se trata de um hospital que está bastante avançado em termos tecnológicos e acredita a 64 

parceria será interessante tanto para a Escola de Medicina quanto para o Hospital. A 65 

professora Elizabeth acredita que se trata de uma boa oportunidade, já que atualmente 66 

faltam vagas para diversas áreas dos internatos. O professor Gustavo também elogia a 67 

iniciativa e pondera que a proposta deverá ser encaminhada à Diretoria da EMED para que 68 

os trâmites necessários sejam realizados e se verifique viabilidade de celebração de um 69 

convênio entre as instituições. Colocada em votação a proposta apresentada foi aprovada 70 

por unanimidade pelo Departamento. 4. Eleição de Chefe e Vice Chefe do DECGP. O 71 

professor Henrique, presidente da comissão eleitoral, formada na 56ª assembleia ordinária, 72 

informa que a edital para o processo eleitoral foi amplamente divulgado entre os membros 73 

do Departamento e o processo contou com a inscrição de uma chapa única, composta pela 74 

Professora Elizabeth da Silva e pelo TAE Marcorélio Divino de Souza, candidatos a Chefe 75 

e Vice Chefe, respectivamente. Aberta a palavra aos membros da assembleia, diversos 76 

elogios foram feitos à atual gestão da Professora Elizabeth e do TAE Marcorélio e, ainda, 77 

feitos agradecimentos pela disponibilidade e recandidatura da chapa à Chefia do 78 

Departamento. Colocada em votação, a recondução da professora Elizabeth da Silva e do 79 

TAE Marcorélio Divino de Souza, à Chefia e Vice Chefia, respectivamente, foi aprovada 80 

por unanimidade pela assembleia departamental. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 81 
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declarou encerrados os trabalhos. Para constar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, lavrei 82 

a presente ata que, uma vez lida e aprovada pelos membros da assembleia, será assinada 83 

por mim e pela Chefe do Departamento.     84 

 

Ouro Preto, 02 de junho de 2022.  

 

 
 
 
 
 
           Elizabeth da Silva     Thales Emanuel Ferreira Gabriel 
Chefe do DECGP/EMED/UFOP              Secretário DECGP/EMED/UFOP 
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