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

Aos quatorze dias do mês de agosto 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 VII Reunião Ordinária da Câmara do Departamento de Clínica 3 

Médica, presidida pela Subchefe do Departamento, Profa Eliane Viana Mancuzo. Presentes: Ana Lúcia Candido, 4 

Silvana de Araújo Silva, Silvana Spindola de Miranda, Marcus Vinicius Melo de Andrade, Beatriz Santana Soares 5 

Rocha, Ricardo de Menezes Macedo, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Ênio Roberto Pietra Pedroso, os discentes 6 

Caio Esteves e Luís Henrique Lima e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificou ausência Profa. Valéria 7 

Maria Augusto. 1. Aprovação da ata: Foi colocada em discussão a ata da VI Reunião Ordinária a qual foi 8 

aprovada por todos. 2. Informes. 2.1 - Bolsas: A Profª Eliane comunicou a assinatura nos seguintes pedidos de 9 

bolsa: I – Beneficiada: Silvana Spindola. Responsável: Edison Correa. Origem da bolsa – Bolsa de extensão: 10 

AREAS REMOTAS E PERIFÉRICAS. II – Beneficiado: Bruno Ramos Nascimento. Responsável: Luiz Pinho 11 

Ribeiro. Origem da bolsa – Bolsa de pesquisa: HEART VALVE. III – Beneficiado: Bruno Ramos Nascimento. 12 

Responsável: Luiz Pinho Ribeiro. Origem da bolsa – Bolsa de pesquisa: ANALISE DOS ANOS DE VIDA. 2.2 – 13 

Cessão de docente: Profa Eliane comunicou que recebeu o Ofício 952/2019/DIR/DRH/PRORH/UFMG 14 

solicitando a cessão do Prof. André Cabral para exercer o cargo de Chefe do Setor de Gestão de Ensino do HC. 15 

Informou que o Prof. André manterá suas atividades na graduação, conciliando-o com a nova função, o que 16 

permitiu o aceite por parte da chefia. A Câmara Departamental corroborou a decisão.  3. Ordem do dia. 3.1 – 17 

Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto “I simpósio Multiprofissional de Injúria Renal Aguda 18 

do HC-UFMG”, de interesse da Profa. Kátia Farah, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Palbociclibe 19 

combinado a Letrozol após progressão a quimioterapia de segunda linha para mulheres com câncer de ovário 20 

receptor de estrogênio e/ou progesterona positivo”, de interesse da Profa. Angelica Nogueira Rodrigues, teve 21 

parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Estudo de Fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado 22 

com placebo, de grupos paralelos, grupos sequenciais, adaptativo, com um período de extensão aberta, para 23 

avaliar a eficácia e a segurança de selexipague em adição ao tratamento padrão em participantes da pesquisa 24 

com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica inoperável ou persistente / recorrente após tratamento 25 

cirúrgico”, de interesse do Prof. Ricardo de Amorim Correa, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto 26 

“Acompanhamento a Longo Prazo de Pacientes Pediátricos Submetidos a Fechamento Percutâneo de Canal 27 

Arterial com Amplatzer Vascular Plug II®”, de interesse da Profa Rose Mary Ferreira Lisboa da Silva, teve parecer 28 

favorável e foi aprovado. O projeto “Estudo da efetividade da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e das estratégias 29 

de captação e vinculação para o HIV entre adolescentes homens que fazem sexo com homens, travestis e 30 

mulheres transexuais com risco substancial de infecção pelo HIV no Brasil (Estudo PrEP15-19) ”, de interesse do 31 

Prof. Unaí Tupinambás, foi colocado em diligência para esclarecimento e, após respondidas as questões 32 

apresentadas pela Câmara, poderá ser aprovado pela chefia sem necessidade de ser submetido novamente à 33 

CD. 3.2 – Pedido de Alteração de Regime de Trabalho: Foram apresentados os pedidos de alteração de regime 34 
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de trabalho dos seguintes docentes: Lucas José de Campos Machado, de DE para 40 horas; Carolina Ferreira 35 

de Oliveira, de 40 horas para 20 horas e Saulo Fernandes Saturnino, de 40 horas para 20 horas. Os pedidos 36 

tiveram parecer favorável, visto que atendem aos requisitos necessários para a mudança de regime solicitada. 37 

3.3 - Programação da avaliação dos planos de trabalho 2019: Profa Eliane propôs que os planos de trabalho 38 

fossem analisados e aprovados na reunião de setembro e que fossem discutidos apenas os pontos que exigissem 39 

uma avaliação mais detalhada. Os planos que não exigissem qualquer alteração poderiam ser aprovados em 40 

bloco, adiantando assim o processo de aprovação. Decidiu-se também que apenas os membros titulares farão a 41 

avaliação dos documentos. Proposta aprovada por todos. 3.4 – Resposta ao Cegrad sobre às novas normas 42 

acadêmicas da UFMG: Profa Eliane informou que, após ampla discussão na CCD, definiu-se os seguintes 43 

critérios para as disciplinas do CLM: 1) 10% de todas as disciplinas ofertadas pelo departamento, desde que com 44 

infraestrutura e assessoria adequados, podem ser conduzidas no formato Ensino a Distância (EaD), bem como 45 

no formato de estrutura mista de ensino (presencial e EaD); 2) alunos reprovados com conceito E poderão solicitar 46 

a realização de Exame Especial e que se o aluno obtiver nota superior a 60 no exame especial, será lançado 60 47 

no diário de classe; 3)  várias disciplinas poderiam ter turmas com menos de 5 alunos, principalmente aquelas 48 

relacionadas aos internatos. Pode ser justificado para melhor aproveitamento em relação número de pacientes 49 

por aluno, dimensão das salas, disponibilidade do professor-tutor; 4) em relação ao estudante que tiver sido 50 

reprovado com nota maior ou igual a 40 (quarenta), mas obtido assiduidade suficiente, poder ser dispensado da 51 

aferição da assiduidade no período letivo subsequente em que a atividade for ofertada, resolvemos que nenhuma 52 

disciplina poderá realizar a dispensa. Apenas pela assiduidade não poderá certificar que o aluno adquiriu as 53 

habilidades e competências necessária exigidas pela disciplina. Critérios aprovados. 3.5 – Progressão 54 

Funcional: Foram apresentados e aprovados os pedidos de progressão funcional das Professoras Luciana Costa 55 

Faria e Luciana Diniz Silva, de associado I para associado II. 3.6 – Contrato de Profissionais Voluntários - 56 

aprovação de plano de trabalho: Foram apresentados e aprovados os planos de trabalho das professoras 57 

Rosangela Teixeira e Liliane Neto Generoso para dar continuidade aos trâmites do processo de contratação de 58 

professor voluntário. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por 59 

mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Eliane Viana Mancuzo. 60 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2019. 61 


