
 

 
 
  

 

 
ATA DA VII REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO CLM 

2019 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às sete horas e trinta minutos, na sala 245 do 1 

prédio da Faculdade de Medicina, realizou-se a VII Reunião Extraordinária da Câmara Departamental do 2 

Departamento de Clínica Médica, presidida pela profa. Eliane Viana Mancuzo subchefe do departamento. 3 

Compareceram os professores: Ênio Roberto Pietra Pedroso, Ana Lúcia Candido, Katia de Paula Farah, 4 

Silvana Spindola de Miranda, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Marcus Vinicius Melo de Andrade, Ricardo de 5 

Menezes Macedo, os discentes Ricardo Lage Guerra Lott Pires e Lucas Vieira Chagas e a Secretária 6 

Edileusa Esteves Lima. Havendo número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão 7 

explicitando o motivo da sua convocação: Alteração de regime de trabalho de cinco vagas com 8 

dedicação exclusiva: Profa Eliane informou que o Departamento de Clínica Médica recebeu em 2019, por 9 

meio dos ofícios OF.CPPD.038/2019 de 21/03/19 e OF.CPPD.168/2019 de 13/06/2019, cinco vagas para 10 

professor Adjunto DE. O primeiro ofício concedeu três vagas de Professor Adjunto A com dedicação 11 

Exclusiva que foi colocada em concurso por meio do Edital 461 de 26 de junho de 2019 e para o qual não 12 

houve candidato inscrito. O segundo ofício concedeu mais duas vagas de Professor Adjunto A com 13 

dedicação Exclusiva, as quais ainda não foram colocadas em concurso. Diante do histórico do departamento 14 

do não preenchimento de vagas em regime de dedicação exclusiva e da dificuldade em ter médicos 15 

doutores inscritos nos últimos concursos, principalmente com perfil adequado ao CLM, foi solicitada esta 16 

reunião para solicitar à Câmara Departamental a conversão das cinco vagas de Professor Adjunto, com 17 

dedicação exclusiva, para cinco vagas de Professor Adjunto 40h em regime integral. Acredita-se que com 18 

essa conversão não só serão aumentadas as chances de ter um número maior de candidatos, mas também 19 

será possível qualificar ainda mais a seleção. Diante do exposto, a proposta foi aprovada. Para constar, 20 

lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Senhora Presidente e por mim, Edileusa Esteves Lima, 21 

Secretária do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 22 

Gerais. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2019. 23 


