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ATA DA X REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO ANO DE 2018 1 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala 245 do 2 

prédio da Faculdade de Medicina da UFMG, realizou-se a X Reunião Ordinária da Câmara do Departamento de 3 

Clínica Médica, presidida pela Chefe do Departamento, Profa. Valéria Maria Augusto. Presentes: Eliane Viana 4 

Mancuzo, Ênio Roberto Pietra Pedroso, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Ricardo de Amorim Correa, Ana Lúcia 5 

Candido, Beatriz Santana Soares Rocha, Katia de Paula Farah, Maria da Consolação Vieira Moreira, Marcus 6 

Vinicius Melo de Andrade e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificaram ausência o discente Ricardo 7 

Lage Guerra Lott Pires e sua respectiva suplente. Não justificou ausência a discente Thuanny Granato. 1. 8 

Aprovação da ata: Foi colocada em discussão a ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. 2. 9 

Comunicado: Profa Valéria apresentou a carta do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, dirigida às câmaras 10 

departamentais, na qual informa os itens essenciais que devem constar nos pareceres de projetos de pesquisa, 11 

a saber: dados identificadores dos projetos de pesquisa (nome do projeto, pesquisador responsável, instituição 12 

responsável, CEP de origem, área temática); descrição sucinta das justificativas e dos objetivos do projeto, com 13 

julgamento de mérito científico; descrição clara do desenho e metodologias do projeto (grupos experimentais, 14 

procedimentos, indicadores de resultado, tipo de estudo, fase de pesquisa), e julgamento da adequação da 15 

metodologia ao estudo, fundamentado em critérios técnico-científicos; referencia sucinta aos critérios de 16 

participação (recrutamento, critérios de inclusão/exclusão, interrupção da pesquisa); avaliação da viabilidade 17 

financeira do projeto; avaliação da capacitação técnica do pesquisador para realizar a pesquisa proposta. 18 

Recomenda-se ainda que seja designado um relator com conhecimento técnico da área do projeto para fazer o 19 

parecer atendendo aos itens mencionados anteriormente. A professora Valéria aproveitou o ensejo e informou à 20 

Câmara que o COEP encerrou em 07/11/2017 o recebimento de projetos a serem avaliados ainda este ano, e 21 

deverá retornar às atividades após o carnaval. Este intervalo, conforme apreciado pela Câmara Departamental 22 

deverá inviabilizar o financiamento de muitos projetos. Diante das questões apresentadas, que fazem supor 23 

sobrecarga e dificuldades do COEP em avaliar os projetos do Campus da Saúde, a Câmara, sugeriu pautar 24 

novamente (já houve esta pauta, segundo a professora Valéria) o assunto na Congregação para propor a 25 

criação do COEP do Campus Saúde a fim de atender às demandas destas áreas e reduzir os atrasos de 26 

avaliações dos projetos. 3. Atos Ad Referendum: Foi referendada a aprovação da Proposta para o Programa 27 

de Apoio a Projetos Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de Graduação - PALEG 2018, de interesse da 28 

Profa Luciana Diniz. 4. Ordem do dia. 4.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto 29 

“Avaliação da infecção do líquido ascítico em pacientes cirróticos e seu perfil de resistência bacteriana”, de 30 

interesse da Profa. Claudia Couto, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Determinação da 31 

prevalência de intercorrências médicas emergenciais em aeronaves comerciais brasileiras utilizando-se 32 

tecnologia integrativa de notificação móvel”, de interesse da Profa. Milena Marcolino, teve parecer favorável e 33 

foi aprovado. O projeto “III Seminário de Extensão do Campus Saúde”, de interesse da Profa. Luciana Diniz, 34 
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teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Um Estudo Fase 3, Multicêntrico, Aberto, Randomizado, para 35 

Comparar a Eficácia e a Segurança de Lenvatinibe Em Combinação com Pembrolizumabe Versus o Tratamento 36 

de Escolha do Médico em Participantes com Câncer Endometrial Avançado”, de interesse da Profa Angélica 37 

Nogueira, teve parecer favorável e foi aprovado. Os projetos “Complementado o Aprendizado de Sinais e 38 

Sintomas Utilizando Casos Clínicos”, “Oficina de exame da boca e faringe” e “Casos Clínicos da Semioteca”, de 39 

interesse do Prof. Flávio Chaimowicz, foram colocados em diligência. 4.2 - Pedido de antecipação da Licença 40 

sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares do Prof. Antônio Ribeiro de Oliveira Júnior: Foi 41 

apresentada a solicitação de antecipação da licença sem vencimento do Prof. Antônio Ribeiro, para o período 42 

de 06/12/2018 a 06/12/2020. De acordo com o Professor, ele cancelou as férias programadas para início de 43 

dezembro, a fim de poder antecipar a sua saída definitiva do país. O novo parecer favorável foi colocado em 44 

discussão e foi aprovado por todos. 4.3 – Pedido de Licença-prêmio do Prof. Luiz Gonzaga: Foi apresentado 45 

parecer favorável ao pedido de licença-prêmio de interesse do prof. Luiz Gonzaga, com início em 18/03/2019 46 

pelo período de 180 dias. Parecer aprovado. 4.4 – Homologação da eleição para representante dos 47 

professores titulares na Câmara Departamental: Profa. Valéria apresentou o resultado da eleição: foram 48 

eleitos os professores Marcus Vinícius Andrade (titular) e Francisco Cardoso (suplente). Votantes: três (03). 49 

Votos Válidos: três (03). Voto nulo: zero; voto em branco: zero. Eleição homologada. 4.5 – Criação de 50 

disciplina optativa de interesse da Profa Claudia Couto: Foi apresentado o parecer sobre a criação da 51 

disciplina “Tópicos em Logosofia: a logosofia e a humanização na área de saúde”. Foi solicitada a inclusão dos 52 

seguintes pontos: correção dos objetivos específicos que foram, na proposta enviada, confundidos com a 53 

metodologia do desenvolvimento da disciplina; citação completa da bibliografia a ser utilizada; elaboração dos 54 

critérios e formas de avaliação em item específico, incluindo a distribuição de pontos. O projeto foi colocado em 55 

diligencia para atender os itens mencionados acima. 4.6 – Progressão Funcional: Foram apresentados e 56 

aprovados os seguintes pedidos de progressão funcional: Profa Maria de Lourdes Abreu Ferrari, de associado II 57 

para associado III; Prof. Edgar Nunes de Moraes, de associado III para associado IV, Profa. Beatriz Santana 58 

Soares Rocha, de adjunto III para adjunto IV; Profa Clara Rodrigues Alves de Oliveira, de adjunto III para 59 

adjunto IV; Profa Valéria Maria Augusto, de adjunto III para adjunto IV. Informamos que, devido ao atraso na 60 

entrega da documentação, a aprovação da progressão da Profa Valéria Maria Augusto, datada de 15/03/17, foi 61 

invalidada. 4.7 – Contrato de Profissionais Voluntários: Foi renovado o contrato de profissional voluntário da 62 

Profa Sonia Francisca de Souza, e foi aprovado o contrato de profissional voluntário do Prof. Walter dos Reis 63 

Caixeta Braga. 4.8 – Situação da APH no HC: Os membros da Câmara discutiram o cancelamento da APH 64 

pelo Ministério do Planejamento para os professores em regime de Dedicação Exclusiva que atuam no Hospital 65 

das Clínicas. Questionaram o fato de não terem sido comunicados formalmente sobre a data específica do 66 

encerramento da APH e se haveria algo que pudesse ser feito para rever a decisão, uma vez que essa situação 67 

acarretará em consequências negativas para a vida profissional dos envolvidos e para o ensino. A fim de 68 

esclarecer essas questões, Profa Valéria disse que irá solicitar uma reunião com a Reitora e trará uma posição 69 
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na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada 70 

por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Valeria Maria 71 

Augusto. Belo Horizonte, 14 de novembro de 2018. 72 
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