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

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

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

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

Ênio Roberto Pietra Pedroso, Ana Lúcia Candido, Katia Farah, Silvana Spindola de Miranda, Marcus Vinicius 5 

Melo de Andrade, Beatriz Santana Soares Rocha, Luís Felipe José Ravic de Miranda, os discentes Luís Henrique 6 

Dias Lima e Caio Cobucci Esteves e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificaram ausência: Ricardo de 7 

Menezes Macedo, Gabriel Assis Lopes do Carmo e os discentes Ricardo Lage Guerra Lott Pires e Lucas Vieira 8 

Chagas. 1. Aprovação das atas: Foi colocada em discussão a ata da IV Reunião Ordinária e a ata V Reunião 9 

Extraordinária de 2019, as quais foram aprovadas por todos. 2.  Atos Ad Referendum: Profa Valéria comunicou 10 

que deu anuência para a participação do Prof. Fabio Comin como orientador pleno no Programa de Pós-11 

Graduação em Medicina Nuclear e também para a Profa Eliane Mancuzo ministrar palestra no Mini Meeting 12 

Esbriet e receber auxílio financeiro de R$ 1875,00 no mesmo evento.  Os atos foram referendados por todos os 13 

presentes. 3. Ordem do dia. 3.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto “Avaliação do 14 

ângulo de fase como preditor de gravidade clínica em pacientes com anorexia nervosa – correlação das variáveis 15 

envolvidas na recuperação nutricional”, de interesse do Prof. Henrique Oswaldo da Gama Torres, teve parecer 16 

favorável e foi aprovado. 3.2 – Demanda da CGU sobre APH realizada por professor em regime de Dedicação 17 

Exclusiva: Profa Valéria informou que a diretoria da Faculdade de Medicina recebeu da CGU solicitação para 18 

que os professores em regime de dedicação exclusiva que faziam APH apresentassem comprovação dos horários 19 

de trabalho na Faculdade e dos encargos didáticos referentes aos anos de 2018 e 2019, provavelmente a fim de 20 

comprovarem que não havia sobreposição de horário entre as atividades didáticas e as atividades de APH. Essa 21 

demanda foi repassada às chefias dos departamentos. As informações solicitadas foram enviadas à diretoria no 22 

dia 07 de junho, junto com os planos de trabalho, conforme solicitação. A Profa. Valéria informou ainda que está 23 

prevista uma reunião entre os chefes de departamento, a diretoria da FM e a reitora para tratar dessa questão 24 

ainda neste mês. Além disso, a vice-diretora, Profa Alamanda Kfouri, se comprometeu a discutir o assunto na 25 

próxima reunião da Congregação. Após ampla discussão, os representantes na Câmara decidiram que é preciso 26 

se organizar e tomar alguma atitude para demonstrar a insatisfação sobre a forma como têm sido questionadas 27 

sistematicamente as atividades desenvolvidas pelos docentes em regime de DE e mostrar a importância dos 28 

trabalhos desenvolvidos no HC e na Faculdade. Ressaltaram que os professores têm participação ativa no 29 

Hospital das Clínicas desde a sua fundação e precisam dar conhecimento sobre isso à sociedade. Para tanto, 30 

irão resgatar documentos históricos que comprovam a relevância das atividades desenvolvidas pelos docentes 31 

no HC até os dias atuais. Também decidiu-se convocar uma assembleia departamental para traçar estratégias 32 

de atuação, caso a reunião proposta pela reitora não aponte soluções para essas demandas que estão sendo 33 

questionadas pela CGU. 3.3 – Aprovação dos planos de trabalho 2019: A pedido do DAST, a Profa Silvana 34 
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Spindola apresentou o plano de trabalho referente ao ano de 2019 para andamento do processo de insalubridade. 35 

A Câmara analisou e aprovou o documento. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata 36 

que segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. 37 

Valéria Maria Augusto. Belo Horizonte, 12 de junho de 2019. 38 


