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                         ATA DA 7ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA 
ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, realizou-se a sétima assembleia 1 

extraordinária do ano de 2021 do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta: 1- 2 

Teste de progresso; 2- Indicação de membros para comissão de realização do Encontro 3 

Didático Científico – XXVII EDC – EMED. Participaram da reunião os docentes, Arlete 4 

Rita Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Elizabeth da Silva, Gustavo 5 

Meirelles Ribeiro, Iure Kalinine Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce de Souza 6 

Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, Octacílio Felício Júnior, Orlando Zocratto, 7 

Ronald Soares dos Santos e Vicente de Paulo Silva; o técnico administrativo Thales 8 

Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes representantes do CALMED: Anna Carolina 9 

Motta Costa, Bianca Cardoso Lopes e Giovanna Gonçalves de Souza e Silva. O professor 10 

Sávio justificou que não poderia participar da reunião pois estaria em horário de aula. O 11 

TAE Marcorélio Divino de Souza justificou sua ausência por estar em férias. Às 12 

17h05min tendo quórum a professora Elizabeth deu início a reunião. Ordem do dia: 1- 13 

Teste de progresso. O professor Gustavo explica que o teste de progresso é uma prova 14 

aplicada anualmente, a nível nacional, da qual a UFOP participa e o Colegiado, até o 15 

momento, utiliza como método de avaliação interna do curso. A prova é oferecida, 16 

opcionalmente, para os estudantes. O professor explica que, para a inscrição dos alunos, 17 

seria enviada uma planilha contendo dados como: nome completo do estudante, data de 18 

nascimento, CPF, e-mail e qual período o estudante estará cursando em outubro de 2021, 19 

mês em que a prova será aplicada. Ele explica que os dados serão utilizados de maneira 20 

sigilosa e as notas serão publicadas por escola, área e período, não revelando o nome dos 21 

alunos. Ainda assim, o professor informa que foi alertado pela Seção de Ensino quanto a 22 

observância da Lei  Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), pois, a lei não permite 23 

que instituições divulguem para terceiros dados a elas confiados. Diante do impasse, o 24 
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professor esclareceu que a situação foi levada ao CODEMED, que decidiu solicitar 25 

posição dos Departamentos a esse respeito. De toda forma, devido à proximidade do 26 

término do prazo para inscrições, o professor Gustavo encaminhou para os alunos que 27 

haviam realizado inscrição para a prova, solicitação de preenchimento de um termo de 28 

consentimento, no qual o aluno era esclarecido a respeito do propósito do 29 

encaminhamento dos dados solicitando, também, que o próprio discente preencha os 30 

dados pessoais necessários para a inscrição. O professor informa que, com o apoio da 31 

Diretoria da EMED, foi solicitado a PJU um parecer jurídico informando sobre a 32 

possibilidade do envio dos dados. Sendo assim, ele explica que o que estará em votação 33 

na reunião extraordinária do CODEMED de amanhã, 13/08/2021, é se diante de um 34 

parecer favorável da  PJU, informando sobre a possibilidade de envio dos dados que 35 

foram fornecidos pelos alunos após o aceite  e assinatura do termo de consentimento, o 36 

Departamento é favorável ao encaminhamento desses dados. O professor acredita que 37 

sem esse aval da PJU não seria favorável encaminhar os dados. Além disso, o professor 38 

Gustavo também esclarece que em ocasiões anteriores a EMED disponibilizava a prova 39 

para todos os alunos, porém, como a adesão era baixa, para se evitar desperdícios este 40 

ano será encomendado um número de provas para atender somente aos alunos que 41 

manifestaram interesse em realizá-la. O professor Iure reforça que o encaminhamento dos 42 

dados somente será realizado pela Diretoria, caso a PJU encaminhe um parecer favorável. 43 

A professora Elizabeth esclarece novamente que o que será votado é se o Departamento 44 

concorda com o encaminhamento dos dados para inscrição dos alunos, caso a PJU 45 

encaminhe um parecer favorável. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 46 

unanimidade.  2-Indicação de membros para comissão de realização do Encontro 47 

Didático Científico – XXVII EDC – EMED. O professor Iure reforça a importância de 48 

se indicar membros do Departamento para participarem da Comissão. A professora 49 

Elizabeth explica que é necessário indicar um representante docente e um representante 50 

técnico administrativo. O técnico Thales Emanuel Ferreira Gabriel se colocou a 51 

disposição para ser o representante dos TAEs e a professora Elizabeth da Silva se 52 

prontificou a ser a representante docente do Departamento. Não houve nenhuma 53 
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manifestação contraria a indicação dos membros para participarem da Comissão. A 54 

discente Giovanna Gonçalves, informa que a pouco se encerrou a reunião da Comissão de 55 

retornos de práticas da UFOP e foi negado o retorno presencial de atividades práticas de 56 

algumas disciplinas, dentre elas a Clínica Cirúrgica I. A discente Anna Carolina 57 

completa, informando que o motivo dado para a negativa foi de que, como as atividades 58 

já foram realizadas remotamente nos dois últimos períodos, não haveria necessidade do 59 

retorno presencial nesse momento. O professor Gustavo esclarece que participou da 60 

reunião e as discussões se baseavam em dois pontos de vista sendo discutidos: o primeiro, 61 

que ele defende, é de que, havendo uma nova rodada de pedidos de presencialidade para 62 

as disciplinas, esses pedidos deverão ser novamente avaliados e; o segundo, defendido 63 

pela PROGRAD, de que se a disciplina já foi ofertada remotamente, então não há motivo 64 

para o retorno presencial nesse momento. A aluna Anna manifesta a preocupação dos 65 

discentes diante da negativa da PROGRAD e justifica ser importante que o Departamento 66 

tente reverter a situação para que mais turmas não sejam prejudicadas. A professora 67 

Joyce compartilha da preocupação da discente, e informa que os estudantes que tiveram a 68 

disciplina CGP010 - Clínica cirúrgica I ministrada remotamente chegaram a CGP012 - 69 

Clínica cirúrgica II tendo muitas dificuldades até mesmo em procedimentos mais básicos. 70 

O professor Cirênio reforça a situação exposta pela professora Joyce, informando que os 71 

alunos nem sequer conheciam o laboratório de  Técnica Cirúrgica, demonstrando uma 72 

situação muito grave. O professor Gustavo sugere que o Departamento, juntamente com o 73 

coordenador da disciplina e com o Colegiado, elabore um documento solicitando a 74 

presencialidade da disciplina, inclusive, demonstrando como o desempenho dos alunos 75 

foi impactado na disciplina subsequente, clínica cirúrgica II, pela oferta remota da 76 

disciplina clínica cirúrgica I. A professora Elizabeth concorda com a sugestão do 77 

professor Gustavo e se compromete a elaborar a solicitação o mais breve possível. Nada 78 

mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei 79 

a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia 80 

ordinária.      81 

Ouro Preto, 12 de agosto de 2021.  


