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ATA DA 8ª ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUTICA 

 

A um dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezessete horas na Sala de Reuniões da 1 

Escola de Medicina, no Campus Morro do Cruzeiro, realizou-se a 8ª Assembleia do 2 

Departamento de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Propedêutica da Escola de Medicina – 3 

DECGP da Universidade Federal de Ouro Preto, convocado pelo Chefe de Departamento 4 

professor Iure Kalinine Ferraz. Nesta reunião estiveram presentes, os professores Iure Kalinine 5 

Ferraz, Alexandre de Almeida Barra, Cirênio de Almeida Barbosa, Henrique Pereira Faria, 6 

Jacqueline Braga Pereira (telefone), Joyce de Souza Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, 7 

Nivan Santos Gribel, Renato Santos Laboissiere, Sávio Lana Siqueira; os professores convidados 8 

Eduardo Angelo Braga e Ronald Soares dos Santos; o técnico-administrativo Marcorélio Divino 9 

de Souza; os alunos Maryane de Oliveira Silva, Rafael Henrique Aparecido Ferreira e Tamara 10 

Resende Costa. Constando quórum legal, o professor Iure iniciou a reunião. Comunicados: O 11 

Prof. Iure deu posse aos representantes discentes Rafael Henrique Aparecido Ferreira e Tamara 12 

Resende Costa, o Prof. Iure pontuou o problema das ausências dos professores do departamento 13 

em assembleias, gerando problemas de falta de quórum, dessa forma incluiu este ponto de pauta 14 

para ser discutido nesta reunião, foi comunicada a participação recente dos alunos em 15 

congressos, mostrando a preocupação do departamento em estimular a produção cientifica dos 16 

alunos e a participação em eventos, o Prof. Iure comunicou os professores a suspensão dos 17 

alunos Fábio Lemos dos Santos e Ed Maciel Andrade Rodrigues, tendo sido esclarecido pelo 18 

aluno Rafael, membro da Comissão de Processo Administrativo do Processo Disciplinar 19 

Discente, a motivação deste suspenção, a pedido da Prof.ª Mônica Versiani, presidente do 20 

colegiado de curso de medicina, o Prof. Iure solicitou a participação de um professor na X 21 

Mostra de Profissões, onde a Prof.ª Jacqueline Braga Pereira demonstrou interesse, não podendo 22 

participar apenas da reunião do dia 12 de junho, onde todos foram de acordo com sua 23 

participação. O Prof. Renato comunicou os demais do 31º Congresso Brasileiro de Patologia que 24 

irá ocorrer em Belo Horizonte em novembro deste ano. O Prof. Iure incluiu como ponto de pauta 25 

a questão da falta de materiais no Ambulatório de Cirurgia. ORDEM DO DIA: Item 1. 26 

Aprovação das atas da 4ª e 6ª Assembleia Departamental do DECGP. Ambas as atas foram 27 

aprovadas pelos membros presentes com 5 abstenções. Item 2. Homologação do Ad 28 

Referendum relativo ao término do internato de Cirurgia em Ipatinga. O Prof. Iure explicou 29 

o problema logístico em razão do cancelamento do internato de Clínica Médica, inviabilizando a 30 

realização do internato de Cirurgia, a partir de uma solicitação dos alunos o Prof. Iure aprovou 31 

Ad Referendum o término do internato de Cirurgia em Ipatinga, dessa forma trazendo para está 32 

reunião para homologação do departamento, tendo sido votado e aprovado por unanimidade, o 33 

Prof. Iure solicitou que constasse em ata que o motivo do cancelamento do internato é exclusivo 34 

à solicitação dos alunos por problemas logísticos relacionados ao deslocamento para Ipatinga, 35 

não havendo nenhum problema relacionado à supervisão dos alunos. Item 3. Continuidade do 36 

internato de Ginecologia e Obstetrícia em Ipatinga. Foi esclarecida no item anterior a 37 

resolução do término do internato, tendo sido comunicado pelo Hosp. Márcio Cunha a rescisão 38 
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unilateral do convenio com a EMED/UFOP. O Prof. Iure pontuou que deverá haver uma reunião 1 

para que haja uma redistribuição dos professores do internato, devida a estas mudanças. Item 4. 2 

Indicação de representante do DECGP no NDE. O Prof. Renato se prontificou em representar 3 

o departamento no NDE, sendo votado e aprovado por unanimidade. Item 5. Indicação de 4 

representante do DECGP no Colegiado, em substituição ao Prof. Alexandre Barra. O Prof. 5 

Nivan se candidatou, onde todos os membros presentes estiveram de acordo com sua 6 

representação. Item 6. Indicação de representante no Comitê de Atividades Acadêmicas da 7 

PROGRAD, em substituição ao Prof. Iure Kalinine. Não havendo disponibilidade de nenhum 8 

dos membros para participação, ficou sob responsabilidade do chefe do departamento notificar 9 

está ausência ao Conselho Departamental da EMED. Item 7. Informe do resultado 10 

homologado dos concursos de Cirugia e de Ortopedia e divisão das atividades dos 11 

aprovados. O Prof. Iure notificou a nomeação dos professores Eduardo Angelo Braga, Ronald 12 

Soares dos Santos e Vicente de Paulo Silva, parabenizando-os. Pontuando a possibilidade de 13 

estes contribuírem com encargos didáticos no internato e pós-graduação. Item 8. 14 

Contrapartidas do convênio FHEMIG. O Prof. Iure apresentou a necessidade dos professores 15 

da EMED oferecerem as disciplinas em contrapartida dos convênios firmados pela UFOP, 16 

solicitando aos professores que não estejam cumprindo a totalidade dos encargos didáticos 17 

obrigatórios (12 horas semanais) ministrem estes cursos. Item 9. Plano de trabalho 2017 - 18 

UFOP e Hospital Odilon Behrens e proposta de novo calendário de atividades 19 

compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Este item não foi discutido. 20 

Item 10. Falta de material no Ambulatório de Cirurgia para realização das aulas praticas. 21 

Foi apontado pelo Prof. Cirênio a falta de materiais básicos para realização das disciplinas 22 

práticas tornando totalmente inviável sua realização, sendo assim proposto que caso não seja 23 

solucionado este problema a disciplina prática não será mais ministrada, sendo votado e 24 

aprovado pelos membros presentes com uma abstenção. Item 11. Falta de participação dos 25 

professores em assembleia. O Prof. Iure pediu sugestões dos presentes para incentivar a 26 

participação dos demais, sendo sugerido pelo Prof. Sávio que seja entregue um ofício explicando 27 

a possibilidade de participar por telefone para cada um dos professores, logo que alguns não têm 28 

conhecimento desta possibilidade. Para constar, eu, Jefferson Silva Gouveia, lavrei a presente ata 29 

que, uma vez lida e achada conforme pelos membros desta Assembleia, será assinada por mim e 30 

pelo Chefe de Departamento. Ouro Preto, 03 de julho de 2017. 31 
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