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ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 
CIRURGIA, GINECOLOGIA E PROPEDÊUTICA DA ESCOLA DE 2 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 3 
Aos dezoitos dias do mês de junho de dois mil e vinte realizamos a assembleia 4 
extraordinária do DECGP por vídeo conferencia. Tendo como pauta: 1-Comunicação: 5 
Resposta à Procuradoria Geral da União (PJR), referente à ação movida pelos alunos do 6 
11º período. 2-Ordem do dia: Retorno às atividades dos Internatos de Ginecologia-7 
Obstetrícia e Urgência-Emergência. Contamos com a presença dos seguintes docentes: 8 
Alexandre de Almeida Barra, Arlete Rita Penitente Barcelos, Cirenio de Almeida 9 
Barbosa, Debora Maria Tavares de Andrade, Eduardo Ângelo Braga, Elizabeth da Silva, 10 
Gustavo Meirelles Ribeiro, Henrique Pereira Faria, Iure Kalinine Ferraz de Souza, José 11 
Helvécio Kalil de Souza, Joyce de Souza Fiorini Lima, Leonardo Santos Bordoni, 12 
Marcella Barbosa Sampaio Tropia Pinheiro, Orlando Barreto Zocratto, Ronald Soares 13 
do Santos, Savio Lana Siqueira, Vicente de Paulo Silva a técnica Giselle Murta e os 14 
alunos representantes do  11º período Mauro Alberto do Espirito Santo e Julia Viegas 15 
Alves. Às 17h15min tendo coro a Profa. Elizabeth deu inicio a assembleia passando a 16 
palavra ao Prof. Yuri para explanar sobre o item Comunicações: o mesmo informou 17 
que foram enviados ofícios aos hospitais conveniados Odilon Behrens, Risoleta Neves, 18 
Santa Casa de Ouro Preto e Monsenhor Horta quanto ao internato de ginecologia-19 
obstetrícia e João XXIII e Odilon Behrens quanto ao internato de urgência-emergência 20 
solicitando parecer sobre o que mudou em relação aos internatos, que tinha subsidiado o 21 
posicionamento do departamento sobre a suspensão temporária dos internatos. Foi 22 
solicitado esclarecimento da situação atual dos hospitais sendo elas: 1-se poderiam 23 
receber os alunos e a partir de qual data; 2-se seriam ofertados EPI’s para manter a 24 
segurança dos alunos; 3- se seria comprimida integralmente a carga horária e o plano 25 
pedagógico de ensino. A Santa Casa de Ouro Preto e o Hospital Monsenhor 26 
responderam satisfatoriamente os 03 itens. OS Hospitais João XXIII, Risoleta Neves e 27 
Odilon Behrens não se manifestaram. O Prof. Yuri leu então o parecer técnico da 28 
CODEMED enviado à procuradora da UFOF Dra. Karina. Em seguida foi dada a 29 
palavra para a Profa. Elizabeth para falar sobre as atuais condições do Hospital 30 
Monsenhor Horta em Mariana informando que o mesmo tem condições de cumprir a 31 
carga horária e plano pedagógico com 08(oito) alunos e será fornecido EPI’s aos 32 
mesmos e a parte teórica poderia ser em videoconferência para evitar aglomeração e o 33 
início pode ser ainda este mês. A Profa. Marcella informou sobre a Santa Casa de Ouro 34 
Preto que tem condições de cumprir a carga horária e o plano pedagógico com 06(seis) 35 
alunos se for fornecido os EPI´s. O Prof. José Helvécio do hospital Odilon Behrens não 36 
tem possibilidade de retorno, uma vez que, os ambulatórios não estão funcionando 37 
ficaria prejudicado o internato. O Prof. Yuri informa que a PROGRAD se mostrou 38 
favorável que as aulas teóricas do internato sejam realizadas por videoconferência, mas 39 
ainda não enviou oficio formal, e propôs colocar em votação a possibilidade de 40 
trabalharmos os conteúdos teóricos dos internatos por videoconferência. O Prof. Savio 41 
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informou quanto ao internato de urgência-emergência que o hospital João XXIII ainda 42 
não deu parecer, informando que será dado um parecer para toda a rede FHEMIG e terá 43 
número reduzido de alunos. E o hospital Odilon Behrens também não se manifestou. 44 
Dada a palavra ao Prof. Cirenio o mesmo pede desculpas a Profa. Eloisa por não ter 45 
enviado a mesmo o e-mail com suas duvidas quanto a volta dos internatos, pois não 46 
tinha conhecimento de que a mesma já estava substituindo o Prof. George na direção da 47 
EMED; e pergunta ao Prof. Yuri se há algum posicionamento da Associação das 48 
Escolas de Medicina em relação a volta das atividades. O Prof. Yuri informa que estão 49 
em constante contato com a associação, e as informações são passadas para que não 50 
tenhamos nenhuma atitude equivocada. O Prof. Gustavo coloca para termos o cuidado 51 
na hora de votar, pois a volta dos internatos não depende do departamento e sim NAP, 52 
PROGRAD para poder ser feita a distribuição dos alunos e a carga horaria dos mesmos. 53 
Por exemplo, a questão da parte teórica dos internatos por videoconferência que antes 54 
não podia ser realizado através da última portaria do MEC a 544 já sinaliza a 55 
possibilidade, que deveríamos votar as condições técnicas dos hospitais. O Prof. Yuri 56 
propõe a votação por hospital, a Profa. Marcella pergunta como será o fornecimento de 57 
EPI’s para a Santa Casa. O Prof. Gustavo responde que no momento a UFOP não possui 58 
EPI’s para todos os alunos, e que esteve conversando com a Profa. Eloisa e esta o 59 
incumbiu de consultar o jurídico da universidade sobre a possibilidade da compra dos 60 
EPI’s pelos alunos, para que quanto os hospitais sinalizarem que já podem voltar o 61 
internato precisa que estas questões já estejam resolvidas. O Prof. Yuri orienta votar 62 
tecnicamente hospital por hospital baseando nas informações que recebemos até o 63 
momento. Vamos votar então por hospital itens técnico que são: segurança para os 64 
alunos, números de vagas oferecidas para o internato e condições técnicas e 65 
pedagógicas no internato de GO. Hospitais Odilon Behrens e Risoleta Neves obtiveram 66 
01 abstenção e 17 votaram que não tem condições de voltar o internado devido ao não 67 
posicionamento dos hospitais no momento das condições técnicas. O Prof. Yuri sugere 68 
darmos a palavras aos dois alunos representantes do 11º período. O aluno Mauro prefere 69 
não se manifestar no momento. A Santa Casa de Ouro Preto obteve 02 abstenções e 16 70 
votaram que tem condições técnicas pedagógicas e 06 alunos ficando condicionado o 71 
fornecimento de EPI’S. O Hospital Monsenhor Horta obteve 02 abstenções e 16 72 
votaram que tem condições técnicas e pedagógicas, 08 alunos e fornecimento de EPI’s. 73 
O Prof. Yuri pediu para incluir na pauta a Retomada das aulas teóricas do internato por  74 
metodologia de ensino a distancia, colocado em votação obtivemos 04 abstenções e 14 75 
votos favoráveis pela inclusão da pauta.  O aluno Mauro pede a palavra e diz que a 76 
turma é pequena e que as vagas oferecidas pelo hospital Monsenhor Horta e Santa Casa 77 
de Ouro Preto já contemplariam a turma. O Prof. Yuri esclarece que esta informação é 78 
oficiosa.  O Internato de Urgência-emergência Hospital João XXIII não temos 79 
informações até o momento sobre segurança do aluno, número de alunos e condições 80 
pedagógico. O hospital João XXIII obteve 02 abstenções e 16 votos para não retornar o 81 
internato. O Hospital Odilon Behrens não tem informações até o momento que assegure 82 
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as condições técnicas para a volta do internato.  Na votação o hospital obteve 02 83 
abstenções e 16 votos para não retornar o internato. O Prof. Yuri pediu para dar à 84 
palavra a aluna Julia representante dos alunos do 11º período, Julia pediu informações 85 
sobre o hospital Risoleta Neves que foi respondido pelo Prof. Yuri. O aluno Mauro 86 
agradece a participação e pede para ser convidado em futuras reuniões. O Prof. Yuri e o 87 
Prof. Gustavo deram orientações sobre atividades à longa distância.  A aluna Julia 88 
pergunta se o EAD só pode ser feita no internato que está acontecendo ou se o aluno 89 
poderia fazer as aulas de outro internato. O Prof. Gustavo responde que não pode. 90 
Pauta: As aulas teóricas do internato em EAD serão ofertadas aos alunos matriculados 91 
no referido internato desde que haja condições de acessibilidade a todos os alunos. Na 92 
votação obteve 04 abstenções, 02 votos contra e 12 votos favoráveis. A assembleia foi 93 
encerada às 19h00min e eu Elizabeth da Silva lavrei a presente ata que será envida aos 94 
participantes e aprovada na próxima reunião. 95 
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