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                         ATA DA 8ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA 
ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a oitava 1 

assembleia extraordinária do ano de 2021 do DECGP por videoconferência. Tendo como 2 

pauta: 1-Aprovação dos horários de aulas e encargos didáticos para o semestre letivo 3 

2021/2; 2- Nova proposta dos discentes para o calendário acadêmico do curso de 4 

medicina para 2022. Participaram da reunião os docentes, Arlete Rita Penitente Barcelos, 5 

Cirênio de Almeida Barbosa, Elizabeth da Silva, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine 6 

Ferraz de Souza, José Helvécio Kalil, Joyce de Souza Fiorini Lima, Leonardo Santos 7 

Bordoni, Marcella Barbosa Sampaio, Ronald Soares dos Santos, Savio Lana Siqueira, 8 

Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; os técnicos administrativos 9 

Marcorélio Divino de Souza e Thales Emanuel Ferreira Gabriel; as discentes 10 

representantes do CALMED: Anna Clara Tirone do Carmo, Giovanna Gonçalves de 11 

Souza e Silva e Giovanna Maria Franco. O professor Gustavo Meirelles Ribeiro justificou 12 

sua ausência. Às 17h14min tendo quórum a professora Elizabeth deu início a reunião. 13 

Ordem do dia: 1-Aprovação dos horários de aulas e encargos didáticos para o 14 

semestre letivo 2021/2. A professora Elizabeth questiona se algum dos docentes 15 

encontrou algum problema com seus horários de aulas. Nenhuma manifestação é feita. O 16 

secretário do Departamento, Thales Gabriel, pondera que até o momento, somente duas 17 

disciplinas eletivas serão ofertadas pelo DECGP para o semestre letivo 2021.2 e que após 18 

o prazo estabelecido pela Seção de Ensino, alterações não poderão ser realizadas, como 19 

por exemplo, o acréscimo de disciplinas. A ponderação foi feita, pois no semestre 20 

anterior solicitações para acrescentar disciplinas eletivas foram feitas pelo CALMED 21 

próximo ao início do período e não foi possível atender tais solicitações. Colocado em 22 

votação, as tabelas de horários e de encargos didáticos do DECGP para o semestre letivo 23 

2021.2 foram  aprovadas por unanimidade. 2- Nova proposta dos discentes para o 24 
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calendário acadêmico do curso de medicina para 2022.  A professora Elizabeth 25 

informa que, apesar de não ser contra a proposta apresentada pelos discentes, acredita que 26 

um número grande de alunos por turma no internato poderá prejudicar o aprendizado. 27 

Além disso, apesar de antecipar o ciclo clínico, depois será necessário aguardar até que 28 

vagas sejam abertas no internato de G.O. O professor Henrique pontua que ficou surpreso 29 

com a volta programada somente para março de 2022 e entende o pleito dos alunos. 30 

Entretanto, ele informa que, administrativamente, a Universidade seguirá o calendário 31 

acadêmico, para prazos e férias de técnicos e professores, por exemplo, o que poderá 32 

inviabilizar a execução do calendário proposto pelos discentes. O professor Iure informa 33 

que as ponderações apresentadas pelos discentes são pertinentes, porém a decisão 34 

administrativa para atender o que está sendo solicitado pelo CALMED esbarra em 35 

questões diversas, como número mínimo de dias letivos do semestre, e decisões tomadas 36 

pelo CUNI, por exemplo. Além disso, será preciso que os alunos que atualmente estão 37 

nos internatos concluam suas atividades antes dos próximos iniciarem, o que irá 38 

acontecer em 14 de fevereiro. O professor Iure pondera diversos motivos técnicos e 39 

operacionais que poderão impedir ou, no mínimo, dificultar a execução da proposta 40 

apresentada pelos discentes. Colocada em votação, a proposta dos discentes de um novo 41 

calendário acadêmico para o curso de medicina contou com três abstenções, três votos 42 

favoráveis e nove votos contrários, sendo, portando, rejeitada pelo Departamento. Nada 43 

mais havendo a tratar, eu, Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei 44 

a presente ata, que será enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia 45 

ordinária.      46 

Ouro Preto, 16 de dezembro de 2021.  


