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

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às sete horas e trinta minutos, na sala 245 do prédio 2 

da Faculdade de Medicina da UFMG, realizou-se a XI 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, Katia de Paula Farah, Maria da Consolação Vieira Moreira, Marcus Vinicius Melo de Andrade, as 6 

discentes Thuanny Silva e Tainara Miranda e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificou ausência Profa 7 

Beatriz Santana Soares Rocha. 1. Aprovação da ata: Foi colocada em discussão a ata da reunião anterior que 8 

foi aprovada por todos. 2. Comunicado: Profa Valéria apresentou o OF.CIRCULAR UFMG N.30/2018, que trata 9 

da Recomendação Ministerial Conjunta n.71/2018, de 31 de outubro de 2018, expedida pelo Ministério Público 10 

Federal. O documento aborda os seguintes temas: Educação; Princípios educacionais; Liberdade de aprender, 11 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; Pluralismo de ideias e concepções 12 

pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância. Profa valéria informou que o documento foi 13 

encaminhado a todos os professores. Bolsas: A Profª Valéria comunicou a assinatura nos seguintes pedidos de 14 

bolsa: I – Beneficiada: Mirella Monique Lana Diniz. Responsável: Suely Rezende. Origem da bolsa – Bolsa de 15 

pesquisa: FAPEMIG/LEUCEMIAS. Finalidade: auxiliar no preparo e recebimento de documentação; II – 16 

Beneficiada: Silvana Spindola de Miranda. Responsável: Edison Correa. Origem da bolsa – Bolsa de pesquisa: 17 

NESCON/AREAS REMOTAS E PERIFERICAS. Finalidade: orientação de TCC; III – Beneficiada: Fernanda 18 

Soares de Resende Santos. Responsável: Dirceu Greco. Origem da bolsa – Bolsa de pesquisa: ENSAIO 19 

CLÍNICO DE FASE III. Finalidade: Pesquisadora principal. IV – Beneficiada: Maria de Lourdes Abreu Ferrari. 20 

Responsável: Maria de Lourdes Abreu Ferrari. Origem da bolsa – Bolsa de extensão: pesquisa clínica. 21 

Finalidade: Pesquisadora principal. V – Beneficiada: Luísa Campos Caldeira Brant. Responsável: Antônio Luís 22 

Pinho Ribeiro. Origem da bolsa – Bolsa de pesquisa: Análise dos anos de vida. Finalidade: revisão crítica. VI – 23 

Beneficiada: Luciana Cardoso Xavier Lafetá. Responsável: Antônio Luís Pinho Ribeiro. Origem da bolsa – Bolsa 24 

de pesquisa: Heart Valve. Finalidade: coordenação. VII – Beneficiado: Geraldo Scarabelli Pereira. Responsável: 25 

Rosangela Teixeira. Origem da bolsa – Bolsa de extensão: Tratamento de hepatite. Finalidade: inserção dos 26 

dados. VIII – Beneficiada: Rosangela Teixeira. Responsável: Rosangela Teixeira. Origem da bolsa – Bolsa de 27 

extensão: Tratamento de hepatite. Finalidade: pesquisadora. IX – Beneficiado: Edgar Nunes de Moraes. 28 

Responsável: Edgar Nunes de Moraes. Origem da bolsa – Bolsa de extensão: inscrições em geral. Finalidade: 29 

coordenação e acompanhamento. X – Beneficiado: Rodrigo Ribeiro dos Santos. Responsável: Edgar Nunes de 30 

Moraes. Origem da bolsa – Bolsa de extensão: inscrições em geral. Finalidade: coordenação e apoio didático. 31 

3.  Ordem do dia. 3.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto “Intercessões entre 32 

Vulnerabilidades, Soroprevalência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Profilaxia Pré-Exposição 33 

ao HIV em Pessoas Privadas de Liberdade na Região Norte de Minas Gerais”, de interesse do Prof. Unaí 34 
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Tupinambás, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Fatores preditivos para infecções pulmonares em 35 

pacientes transplantados renais – um estudo caso-controle”, de interesse do Prof. Ricardo de Amorim Correa, 36 

teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Avaliação da Soroprevalência e da Presença de Infecção Ativa 37 

pelo Vírus da Hepatite E em Pacientes Transplantados de Fígado no Hospital das Clínicas (HC) da 38 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)”, de interesse da Profa. Luciana Costa Faria, teve parecer 39 

favorável e foi aprovado. O projeto “Registro Latino Americano de Fibrose Pulmonar Idiopática (REFIPI)”, de 40 

interesse da Profa Eliane Viana Mancuzo, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Visitando os 41 

pacientes que não são visitados no Hospital das Clínicas”, de interesse do Prof. Luís Felipe Ravic de Miranda, 42 

foi colocado em diligência. 3.2 – Renovação de Projetos de Extensão: Foram aprovadas as renovações dos 43 

seguintes projetos de extensão: “Geriatria aplicada à prática clínica: uma mudança de paradigma”, “Curso de 44 

demências e neuropsiquiatria geriátrica do HC-UFMG” e “Treinamento profissional longo em geriatria e 45 

gerontologia do HC-UFMG” de interesse do Prof. Edgar Nunes de Morais, e “Ultrassom cardíaco no apoio à 46 

decisão clínica”, de interesse do Prof. Vinicius Tostes Carvalho. 3.3 – Criação de disciplina optativa de 47 

interesse do Prof. Edgar Nunes de Moraes: Foi apresentado parecer sobre a criação da disciplina 48 

“Terapêutica Clínica IV: Terapêutica do idoso” e, para melhor adequação da proposta, foi solicitada a inclusão 49 

dos seguintes pontos: Descrição para quais períodos a disciplina será ofertada; se haverá Pré-requisito; na 50 

estrutura curricular são descritos os módulos de aprendizagem e as respectivas páginas. No entanto, essas 51 

informações não estão claras. Tais páginas se referem a qual documento? Algum dos citados previamente? 52 

Refere-se à numeração das páginas do curso online? Na carta ao departamento é disponibilizado um e-mail 53 

para contato com Eloiza (coordenadora administrativa) para melhor compreensão do curso. Todos esses 54 

detalhes devem estar escritos na proposta de criação da disciplina; como o conteúdo parece extenso, sugere-55 

se, ampliação do prazo de conclusão para 18 ou 24 meses. O projeto foi colocado em diligência para atender 56 

os itens mencionados acima. 3.4 – Resolução para Afastamento para Capacitação: Profa Valéria apresentou 57 

a nova resolução e relembrou que os novos critérios adotados para afastamento para capacitação foram 58 

revistos por uma comissão designada pela Câmara e aprovados na reunião do dia 10/10/2018. Após a 59 

apresentação, a resolução foi aprovada por todos. 3.5 – Carga horária de disciplinas optativas: Profa Valéria 60 

informou que, desde que assumiu a chefia do CLM, tem priorizado a alocação dos docentes nas disciplinas 61 

obrigatórias e aqueles que desejam ofertar disciplinas optativas estão acumulando encargos didáticos em 62 

disciplinas obrigatórias e em optativas, assumindo assim uma carga horária maior. Os membros da CD 63 

concordaram em manter essa política a fim de suprir a carência de docentes que o departamento tem 64 

atualmente. 3.5 – Aprovação do relatório do Seminário 2018 das disciplinas CLM I, II E III: Profa Valéria 65 

apresentou o relatório final do seminário e ressaltou a importância da discussão dos temas para o 66 

aprimoramento das disciplinas. De acordo com a Profa Valéria, o seminário foi considerado por todos excelente 67 

oportunidade de troca entre os professores, muitos esclarecimentos foram solicitados e feitos e a participação 68 

de todos foi muito ativa. As considerações e sugestões do documento foram aprovadas pela CD e decidiu-se 69 
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enviá-las ao Colegiado de Graduação como contribuição para eventuais avaliações curriculares. 3.6 – 70 

Proposta de seminário para as disciplinas CLM IV e CLM V: Profa Valéria falou sobre a necessidade de 71 

fazer um seminário para as disciplinas CLM IV e V nos moldes do seminário das CLMs 1, 2 e 3, de 2018 e 72 

propôs que ele acontecesse em fevereiro de 2019. Proposta aprovada por todos. 3.7 – Concurso Professor 73 

Efetivo: a) Aproveitamento de candidatos aprovados em concurso: Profa Valéria informou que o concurso 74 

para professor adjunto, 40 horas em tempo integral, realizado nos dias 28, 29 e 30 de novembro, por meio do 75 

Edital 500, de 19 de setembro de 2018, teve cinco candidatos aprovados na seguinte ordem de classificação: 76 

Melissa Orlandin Premaor, Isabela Nascimento Borges, Fábio Vasconcelos Comim, Rodrigo Nunes Lamounier e 77 

Sanny Cristina de Castro Faria. Como o edital contempla apenas três vagas, ela solicita que os dois candidatos 78 

aprovados em 4º e 5º lugar, Rodrigo Nunes Lamounier e Sanny Cristina de Castro Faria, sejam aproveitados 79 

em vagas já concedidas pela CPPD ao CLM, por meio dos ofícios OF.CPPD.045/2018 de 04/04/18 e 80 

OF.CPPD.2016/2018 de 08/08/2018. Aproveitamento aprovado por unanimidade. b) Alteração da classe de 81 

professor assistente para professor adjunto: Profa Valéria informou que está em andamento o processo de 82 

alteração de regime de 04 vagas concedidas ao CLM por meio dos ofícios OF.CPPD.045/2018 de 04/04/18 e 83 

OF.CPPD.2016/2018 de 08/08/2018. A Câmara aprovou em 10/10/2018 a conversão dessas quatro vagas de 84 

Professor Adjunto, com dedicação exclusiva, para quatro vagas de Professor Assistente, 40h em regime 85 

integral. Contudo, para aproveitar os dois candidatos aprovados em 4º e 5º lugar no último concurso, deve-se 86 

manter a classe de professor adjunto, revogando-se, assim, a aprovação de alteração para a classe de 87 

professor assistente. Proposta aprovada. c) Aprovação do Barema e dos temas para o próximo concurso 88 

de professor Adjunto: Após apresentação e discussão do Barema e dos temas para o próximo concurso, 89 

ambos os documentos foram aprovados por todos. 3.8 - Concurso Professor Substituto: Foi apresentada e 90 

aprovada a tabela de pontuação para a seleção de professor substituto do CLM. 3.9 – Progressão Funcional: 91 

Foram apresentados e aprovados os seguintes pedidos de progressão funcional: Prof. Bruno Ramos 92 

Nascimento, de adjunto III para adjunto IV; Prof. Rodrigo Ribeiro dos Santos, de adjunto III para adjunto IV. 3.10 93 

– Outros assuntos: Profa Valéria informou que solicitou uma reunião com a reitora para tratar da questão da 94 

APH. De acordo com ela, a reitora disse que está tomando providências sobre o assunto e, tão logo tenha 95 

novas informações, comunicará aos interessados. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a 96 

presente ata que segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da 97 

Câmara, Profa. Valeria Maria Augusto. Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2018. 98 
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