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                         ATA DA 9ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA 
ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se a nona assembleia 1 

extraordinária do DECGP por videoconferência. Tendo como pauta:1- Retomada dos 2 

concursos para professor efetivo - definição das áreas e das bancas; 2- Aprovação da 3 

Mobilidade Acadêmica para o Estágio Curricular Obrigatório em Cirurgia na 4 

Universidade de Coimbra. (CALMED).  Participaram da reunião os docentes, Arlete Rita 5 

Penitente Barcelos, Cirênio de Almeida Barbosa, Elizabeth da Silva, Joyce de Souza 6 

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

Ronald Soares dos Santos, Vicente de Paulo Silva e Vitor Antonacci Condessa; os 8 

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

as discentes representantes do CALMED: Andressa Kênia de Almeida Rodrigues, Anna 10 

Clara Tirone do Carmo e Giovanna Gonçalves de Souza e Silva. Participou, também, a 11 

discente Elisa Bastos Martins de Oliveira, solicitante do ponto de pauta nº 2. O professor 12 

Lincoln justificou que sua falta é devido ao fato de estar em aula. Às 17h10min tendo 13 

quórum a professora Elizabeth deu início a reunião. A professora Elizabeth informa que, 14 

conforme deliberado na 55ª assembleia ordinária, foi realizada uma consulta a Professora 15 

Débora a respeito da informação constante em seu plano de ensino para as disciplinas 16 

CGP006 e CGP009, que sugeria que as disciplinas seriam dadas em formato remoto. A 17 

professora Elizabeth informa que a professora Débora esclareceu que se tratava de um 18 

erro e que as aulas serão ministradas em formato presencial. A professora Elisabeth 19 

solicita que, após o esclarecimento, os planos de ensino das disciplinas lecionadas pela 20 

professora Débora sejam votados pelo Departamento. Colocado em votação, os planos de 21 

ensino foram aprovados por unanimidade.  Ordem do dia: 1- Retomada dos concursos 22 

para professor efetivo - definição das áreas e das bancas.  Após discussões e 23 

esclarecimentos a respeito das áreas e composição das bancas, o professor Ronald sugere 24 
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que para o concurso na área cirurgia será exigida graduação em medicina e 25 

especialização, com titulação registrada no Conselho Regional de Medicina, em cirurgia 26 

geral a Comissão deverá ser composta por ele, Ronaldo Soares dos Santos (membro 27 

interno), o professor João Marcos e a professora Beatriz (membros externos). Como 28 

suplentes, o professor Cirênio de Almeida Barbosa e o professor Orlando Zocratto. Sendo 29 

os suplentes externos apresentados posteriormente. Colocado em votação, a proposta foi 30 

aprovada por unanimidade. O professor Gustavo, informa que para o concurso na área de 31 

Anatomia Patológica, deverá ser exigida formação em Medicina, com residência em 32 

especialidade credenciada pelo MEC ou título de especialista pela AMB em anatomia 33 

patológica, cirurgia, clínica médica ou medicina legal; ou mestrado stricto sensu. A banca 34 

deverá ser composta por ele, Gustavo Meirelles Ribeiro (membro interno), Renato Santos 35 

Laboissière e Eduardo Paulino Júnior (membros externos). Como suplente interno o 36 

professor Henrique Pereira Faria, sendo os suplentes externos indicados posteriormente. 37 

Colocada em votação a proposta do professor Gustavo foi aprovada por unanimidade. O 38 

professor Alexandre Barra informa que será definido, como exigência mínima para o 39 

concurso na área de G.O, que o candidato tenha mestrado. Para a banca, o professor 40 

Alexandre Barra se coloca à disposição para ser o presidente e o professor Gustavo 41 

Meirelles se disponibiliza para ser seu suplente. Os nomes dos membros externos serão 42 

apresentados posteriormente. Colocado em votação, a proposta foi aprovada por 43 

unanimidade. 2- Aprovação da Mobilidade Acadêmica para o Estágio Curricular 44 

Obrigatório em Cirurgia na Universidade de Coimbra (CALMED). A discente Elisa 45 

Bastos Martins de Oliveira se apresenta e apresenta suas motivações e argumentos para 46 

solicitar a mobilidade acadêmica para a Universidade de Coimbra. Após manifestações 47 

dos docentes do Departamento a solicitação foi colocada em votação, sendo aprovada 48 

com 14 votos favoráveis contra 01 voto desfavorável. Nada mais havendo a tratar, eu, 49 

Thales Emanuel Ferreira Gabriel, secretário do DECGP, lavrei a presente ata, que será 50 

enviada aos participantes e aprovada na próxima assembleia ordinária.      51 

Ouro Preto, 07 de abril de 2022.  


