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

Aos dez dias do mês de julho 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 VI Reunião Ordinária da Câmara do Departamento de Clínica 3 

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

Ana Lúcia Candido, Katia Farah, Silvana Spindola de Miranda, Marcus Vinicius Melo de Andrade, Beatriz Santana 5 

Soares Rocha, Ricardo de Menezes Macedo, Gabriel Assis Lopes do Carmo, o discente Lucas Vieira Chagas e 6 

a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificaram ausência: Ênio Roberto Pietra Pedroso e sua suplente Teresa 7 

Ferrari. Não compareceu: o discente Ricardo Lage Guerra Lott Pires. 1. Aprovação da ata: Foi colocada em 8 

discussão a ata da V Reunião Ordinária a qual foi aprovada por todos. 2.  Atos Ad Referendum: Profa Valéria 9 

comunicou que deu anuência para a participação da Profa. Rose Lisboa como orientadora permanente no 10 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e também para a Profa Eliane Mancuzo participar do 11 

simpósio patrocinado pela Boehringer Ingelheim, recebendo auxílio financeiro de R$ 3000,00 no mesmo evento.  12 

Os atos foram referendados por todos os presentes. Também foi autorizada pela Câmara a participação da Profa 13 

Eliane Mancuzo no projeto Treinamento Muscular Inspiratório Em Pacientes Com Doenças Pulmonares 14 

Fibrosantes (DPF). 3. Ordem do dia. 3.1 – Solicitação dos professores da DIP: Prof. Unaí Tupinambás, em 15 

nome dos professores da DIP, apresentou-se à Câmara para fazer uma contraproposta sobre a decisão de 16 

suprimir uma turma de DIP, na disciplina Clínica Médica V, para incorporar uma turma de Hematologia. Ele 17 

ressaltou a importância do Ambulatório de Doenças Infecciosas e destacou a relevância das Doenças infecciosas 18 

no contexto da cidade, estado e país e, portanto, na formação dos alunos; a diversidade nosológica do 19 

ambulatório; o volume de atendimento; a oportunidade de aprofundar discussões que transcendem aspectos 20 

biomédicos; o espaço restrito na grade curricular para discussão de temas das doenças infecciosas e parasitárias;  21 

a chance de vivenciar o funcionamento de estrutura de cogestão entre a universidade e prefeitura, onde a grande 22 

maioria provavelmente vai trabalhar. Diante disso, ele propôs que se mantivesse todas as turmas de DIP, sem 23 

alteração. Argumentou ainda que reconhece a importância da criação de novo ambulatório de hematologia e, 24 

para tanto, sugeriu que a Câmara avaliasse a possibilidade de redistribuição dos alunos entre ambos, medida 25 

que traria vantagem em termos de aprendizado. A proposta foi colocada em discussão e debatida pelos 26 

presentes. Todos consideraram o ambulatório de DIP de grande importância para a formação dos alunos, mas 27 

também consideraram necessária a criação de uma segunda turma de Hematologia. Diante da aposentadoria de 28 

uma docente da área de DIP e do número reduzido de professores para iniciar o próximo semestre, a Câmara 29 

avaliou como oportuna e necessária a decisão de, neste momento, manter a turma de Hematologia. E esclareceu 30 

que não é possível dividi-la com a DIP, visto que a turma já é dividida com outra especialidade. Como medida 31 

paliativa, foi proposto que a DIP crie uma disciplina optativa para 2020-1, a qual poderá suprir a demanda 32 

apresentada. 3.2 - Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto “Acompanhamento de pacientes 33 

avaliado para Câncer Hereditário no ambulatório de Oncogenética do HC-UFMG”, de interesse da Profa. Angélica 34 
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Nogueira Rodrigues, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Uso do anti-TNF na Retocolite Ulcerativa 35 

(RCUI) – um estudo retrospectivo”, de interesse da Profa. Maria de Lourdes de Abreu Ferrari, teve parecer 36 

favorável e foi aprovado. O projeto “Cardiopatia reumática crônica: manifestações clínicas, comorbidades e seus 37 

determinantes”, de interesse da Profa. Maria do Carmo Pereira Nunes, teve parecer favorável e foi aprovado. O 38 

projeto “Avaliação da inflamação cardíaca de pacientes chagásicos crônicos tratados com benzonidazol”, de 39 

interesse da Profa. Silvana de Araújo Silva, teve parecer favorável e foi aprovado. 3.3 – Demanda da CGU sobre 40 

APH realizada por professor em regime de Dedicação Exclusiva: a professora Valéria deu ciência à Câmara 41 

da reunião ocorrida em 28/06/2019, com a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida e a pró-42 

reitora de RH, Maria Márcia Magela Machado. Nesta reunião, basicamente a reitora explicou que as demandas 43 

sobre os professores DE vem da CGU, e que o que a reitoria tem feito é buscar junto às unidades instrumentos 44 

para responder a estas demandas. A reitora exortou os chefes de departamentos presentes a manterem suas 45 

atividades e continuar atendendo os pacientes como têm feito, mas não pode assegurar nenhuma decisão por 46 

parte dos órgãos regulatórios, nem dar garantias aos professores. Diante disso, a Câmara rediscutiu a sugestão 47 

prévia de interromper as atividades assistenciais e optou por convidar para discutir o assunto na mesma Câmara, 48 

em setembro, a pró-reitora de RH, professora Maria Márcia Magela Machado.  A professora Valéria informou 49 

ainda que estavam presentes na reunião, além de chefes de departamentos, representantes do HC, o diretor e a 50 

vice-diretora da FM.   A reunião não foi registrada em ata. 3.4 – Indicação de tutor para os professores recém 51 

contratados: Os professores Sanny Cristina de Castro Faria e Rodrigo Nunes Lamounier foram aprovados no 52 

concurso para a área de Clínica Médica e tomaram posse em maio e julho respectivamente. Atendendo às normas 53 

da Universidade, foram designados os seguintes tutores para acompanhá-los durante o período de estágio 54 

probatório: Prof. Rodrigo Fóscolo, tutor do Prof. Rodrigo Nunes Lamounier; e Prof. Gabriel Assis Lopes do Carmo, 55 

tutor da Profa. Sanny Cristina de Castro Faria. 3.5 – Alteração do Regimento Interno da FM: Profa Valéria pediu 56 

aos membros presentes que avaliassem o documento e trouxessem para a próxima reunião as sugestões de 57 

alteração para o regimento interno da Faculdade de Medicina. 3.6 – Outros Assuntos: Profa Valéria apresentou 58 

o plano de trabalho para profissional convidado que está sendo firmado com profissionais da Unimed para ser 59 

apresentado junto ao termo de adesão. Após análise, o documento foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, 60 

para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, 61 

e pela presidente da Câmara, Profa. Valéria Maria Augusto. Belo Horizonte, 10 de julho de 2019. 62 


