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                         ATA DA 6ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA 
ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, realizou-se a sexta assembleia 1 

extraordinária do ano de 2021 do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: Ordem do 2 

dia: 1- Escolha de representante docente para compor a Comissão Especial de Recursos e 3 

Ética, conforme requisitado pelo Regulamento da Pesquisa Paritária Remota para a Indicação 4 

da Diretoria da Escola de Medicina. Participaram da reunião: os docentes, Arlete Rita 5 

Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Elizabeth da Silva, Gustavo Meirelles 6 

Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, Joyce de Souza Fiorini Lima, 7 

Leonardo Santos Bordoni, Lincoln Assunção, Ronald Soares dos Santos e Vicente de Paulo 8 

Silva; os técnicos administrativos Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira 9 

Gabriel; as discentes representantes do CALMED: Anna Carolina Motta Costa, Giovanna 10 

Gonçalves de Souza e Silva e Giovanna Maria Franco. O professor Sávio justificou sua 11 

ausência, pois está em horário de aula. Às 17h15min tendo quórum a professora Elizabeth deu 12 

início a reunião. O professor Iure solicita inclusão do ponto de pauta: definição da(s) 13 

especialidade(s) para duas possíveis vagas de técnicos administrativos de nível superior 14 

médico que atuarão no internato e na residência. Colocada em votação, a inclusão do ponto de 15 

pauta foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 1- Escolha de representante docente 16 

para compor a Comissão Especial de Recursos e Ética, conforme requisitado pelo 17 

Regulamento da Pesquisa Paritária Remota para a Indicação da Diretoria da Escola de 18 

Medicina. O professor Henrique, além de dar um panorama geral acerca das datas-limite para 19 

cada etapa do processo eleitoral, explica que, a comissão de ética terá função de avaliar e 20 

deliberar sobre recursos que possam ser impetrados e, após uma chapa ser eleita, referendar o 21 

resultado da eleição. O professor Gustavo manifesta interesse em participar da comissão. 22 

Colocada em votação, a participação do professor Gustavo Meirelles Ribeiro, como 23 

representante do Departamento na Comissão Especial de Recursos e Ética, foi aprovada por 24 

unanimidade. 2- Definição da(s) especialidade(s) para duas possíveis vagas de técnicos 25 
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administrativos de nível superior médico que atuarão no internato e na residência.  O 26 

professor Iure explica que, há cerca de três meses, a Universidade negocia com a Prefeitura de 27 

Ouro Preto a cessão de técnicos administrativos de nível superior médico para auxiliar os 28 

alunos da EMED, sendo dois deles destinados ao DECGP. Os profissionais serão contratados 29 

pela Prefeitura de Ouro Preto, por meio de concurso para técnico de nível superior médico, e os 30 

cedidos ao DECGP serão alocados na Santa Casa de Ouro Preto para atuarem no internato e 31 

também com os residentes de cirurgia. O professor menciona que, inicialmente, foi sugerida a 32 

contratação de dois anestesistas para auxiliar o departamento, porém as especialidades poderão 33 

ser discutidas e definidas pelo Departamento. O professor Cirênio sugere que uma vaga deve 34 

ser destinada a especialidade de médico anestesista e a outra vaga deve ser destinada a 35 

especialidade de médico cirurgião. A professora Joyce explica que, atualmente, a UFOP tem 36 

operado, por intermédio dos professores Ronald e Cirênio, cirurgias do SUS e o profissional 37 

anestesista é fundamental, porém considera que um profissional cirurgião também seja muito 38 

importante para ampliar o número de cirurgias eletivas do SUS e concorda com o ponto de 39 

vista do professor Cirênio. O professor Ronald informa que a demanda por cirurgias, no 40 

momento, está reprimida devido a pandemia, porém em breve essa demanda deve aumentar 41 

muito e acredita que o ideal seja um profissional cirurgião e um anestesista. O professor Iure 42 

pondera que não há definição de quando irá ocorrer o concurso, mas há expectativa de que 43 

ocorra ainda nesse ano. Após considerações a respeito dos esforços já realizados e sobre a 44 

importância de contar com o apoio dos profissionais nas atividades do internato e da 45 

residência, foi colocada em votação a proposta de solicitar dois profissionais, um anestesista e 46 

um cirurgião geral. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Departamento. Nada mais 47 

havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente 48 

ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia ordinária.      49 

 

Ouro Preto, 17 de junho de 2021.  


