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ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO ANO DE 2019 1 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às sete horas e trinta minutos, na sala 245 do prédio 2 

da Faculdade de Medicina da UFMG, realizou-se a IV 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, Ricardo de Menezes Macedo, Ana Lúcia Candido, Katia Farah, Silvana 5 

Spindola de Miranda, Marcus Vinicius Melo de Andrade, Beatriz Santana Soares Rocha, Gabriel Assis Lopes do 6 

Carmo, os discentes Ricardo Lage Guerra Lott Pires e Lucas Vieira Chagas e a Secretária Edileusa Esteves 7 

Lima. 1. Aprovação das atas: Foi colocada em discussão a ata da III Reunião Ordinária e a ata IV Reunião 8 

Extraordinária de 2019, as quais foram aprovadas com duas abstenções. 2. Bolsas: A Profa Valéria comunicou 9 

a assinatura nos seguintes pedidos de bolsa: I – Beneficiado: André Luiz dos Santos Cabral. Responsável: 10 

Edson Correa. Origem da bolsa – Bolsa de Extensão: AREAS REMOTAS E PERIFÉRICAS. Finalidade: TCC. II 11 

- Beneficiado: Ciro José Buldrini Filogonio. Responsável: Joice Soares. Origem da bolsa – Bolsa de Extensão: 12 

FUNDEP/CONCURSO 2018. Finalidade: Elaboração de questões. III - Beneficiado: Antônio Carlos Martins 13 

Guedes. Responsável: Joice Soares.  Origem da bolsa – Bolsa de Extensão: FUNDEP/CONCURSO PÚBLICO. 14 

Finalidade: Elaboração de questões. 3.  Ordem do dia. 3.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e 15 

extensão: O projeto “Diagnóstico e Tratamento Domiciliar de Distúrbios Osteomusculares na Atenção 16 

Primária”, de interesse do Prof. Ricardo Menezes, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Efeito da 17 

Eletroestimulação Neuromuscular no Tratamento das Alterações de Deglutição de Idosos com Demência do 18 

Tipo Alzheimer”, de interesse da Profa. Maria Aparecida Camargos Bicalho, teve parecer favorável e foi 19 

aprovado. O projeto “Projeto IC - Coração Bem Cuidado: Ensaio clínico fase II randomizado, multicêntrico, 20 

nacional, que visa avaliar a efetividade da promoção de autocuidado utilizando estratégia multifacetada 21 

baseada no envio de mensagens SMS para pacientes com insuficiência cardíaca”, de interesse do Prof. Fábio 22 

Morato de Castilho, teve parecer favorável e foi aprovado. 3.2 – Recad 2016: Profa Valéria apresentou o Recad 23 

2016 e as correções que serão enviadas à CPPD até o dia 31 deste mês. Dentre os problemas encontrados no 24 

relatório, destacou-se o seguinte: O esforço de padronizar e documentar as atividades docentes para toda a 25 

universidade é lícito e louvável, mas, no nosso avaliar, leva a inúmeras inconsistências, já que o formato do 26 

relatório não considera várias das atividades peculiares ao CLM (que é o que nos cabe avaliar). Por outro lado, 27 

o que está relatado não espelha, em larga escala, o que foi feito, como exemplificaremos abaixo. Na tentativa 28 

de sermos o mais rigorosos possível iniciamos uma planilha com os dados de cada professor do CLM, segundo 29 

os critérios do Recad, e, ao verificarmos as inconsistências e inadequações, procuramos a presidente e a vice-30 

presidente da CPPD, respectivamente Professoras Juliana Torres de Miranda e Professora Ana Lydia Reis de 31 

Castro e Silva, no dia 07/05/2019, e apresentamos nossas considerações. Nossa intenção era apresentar à 32 

Câmara Departamental, para aprovação, um retrato o mais fiel possível do departamento. Percebemos que o 33 

Recad atual não é capaz de refletir o que está sendo feito no nosso departamento. Após ampla discussão sobre 34 
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as correções que devem ser feitas no relatório, o documento foi aprovado com ressalvas. 3.3 – Orientações da 35 

CPPD sobre o plano de trabalho e atividades administrativas: Profa Valéria disse que a Profa Juliana 36 

Torres de Miranda, Presidente da CPPD, sugeriu que o departamento continuasse solicitando aos docentes o 37 

relatório INA e os planos de trabalho para controle interno. Após discussão, definiu-se que os professores 38 

deverão enviar ao departamento anualmente os planos de trabalho e as atividades administrativas 39 

desenvolvidas dentro e fora da instituição para que possam ser lançadas no INA e, posteriormente, importadas 40 

para o Redoc. As demais atividades já são lançadas em outras plataformas como: lattes, SIGA, SIEX e 41 

sistemas da Prograd e da PRORH, que compõem o banco de dados do Redoc. Para facilitar a conferência das 42 

informações do Recad dos próximos anos, a Profa Eliane Mancuzo criou uma planilha com todas as atividades 43 

desenvolvidas pelos docentes do CLM que poderá ser conferida e alimentada pelos próprios docentes, 44 

considerando as suas atividades individualmente, fazendo com que todas as informações constem no relatório 45 

anual do CLM. A Câmara sugeriu também que todos façamos o plano de trabalho para 2019 (não entregue 46 

porque não foi solicitado INA de 2018, uma vez que frequentemente o professor é demandado a apresentar o 47 

plano de trabalho, que tem sido assinado pela chefia ad referendum. 3.4 – Aprovação dos planos de trabalho 48 

2019: A pedido do DAST, os professores listados abaixo tiveram de apresentar plano de trabalho referente ao 49 

ano de 2019 para andamento do processo de insalubridade. Para tanto, a Câmara analisou e aprovou os 50 

planos de trabalho dos seguintes professores: Maria Marta Sarquis Soares e Ricardo de Menezes Macedo. 3.5 51 

– Solicitação de anuência da pós-graduação: Profa Valéria apresentou a solicitação do Colegiado do 52 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto para a criação da atividade acadêmica 53 

Fundamentos de ensaios Clínicos (Fundamentals of Clinical Trials). Solicitação aprovada por todos. 3.6 – 54 

Indicação de tutores para os professores recém contratados: Os professores Fabio Vasconcelos Comin, 55 

Isabela Nascimento Borges e Melissa Orlandim Premaor foram aprovados no concurso para a área de Clínica 56 

Médica e tomaram posse em março e abril deste ano. Atendendo às normas da Universidade, foram 57 

designados os seguintes tutores para acompanhá-los durante o período de estágio probatório: Prof. Ricardo 58 

Menezes Macedo, tutor da Profa. Melissa Orlandim Premaor; Prof. Marcus Vinicius Melo de Andrade, tutor da 59 

Profa. Isabela Nascimento Borges; Prof. Gabriel Assis Lopes do Carmo, tutor do Prof. Fabio Vasconcelos 60 

Comin. 3.7 – Progressão Funcional: Foram apresentados e aprovados os pedidos de progressão funcional 61 

das professoras: Suely Meireles Rezende, de associado III para associado IV e Julia Fonseca de Morais 62 

Caporali, de assistente I para assistente II. 3.8 – Outros assuntos: Profa Valéria informou que a Congregação 63 

está discutindo uma resolução para as Ligas Acadêmicas da Faculdade e que pediu aos departamentos que 64 

enviassem sugestões até o dia 20 de maio sobre o assunto. Foram sugeridos os seguintes temas para a 65 

resolução: 1- que os coordenadores de ligas devam ter pertencido à mesma pelo período de um ano; caso não 66 

haja membros com este pré-requisito para coordenar a liga, que o coordenador seja também membro 67 

simultâneo, participando de todas as atividades da liga. 2- a câmara sugere, por razões de ordem econômica e 68 

logística, que as ligas sejam restritas aos alunos da UFMG.  69 
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Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por mim, Edileusa 70 

Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Valéria Maria Augusto. Belo Horizonte, 71 

15 de maio de 2019. 72 
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