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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO ANO DE 2020 1 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos, na sala 245 do prédio da 2 

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

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

Mancuzo, Ana Lúcia Candido, Silvana de Araújo, Silvana Spindola de Miranda, Gabriel Assis Lopes do Carmo, 5 

Teresa Cristina de Abreu Ferrari, Marcus Vinicius Melo de Andrade, Beatriz Santana Soares Rocha, o discente 6 

Caio Esteves, e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificaram ausência o Prof. Ricardo de Menezes 7 

Macedo e o discente Lucas Vieira Chagas. 1. Aprovação da ata: Foi colocada em discussão e aprovada com 8 

uma abstenção a ata da XI Reunião Ordinária de 2019. 2. Ordem do dia. 2.1 – Pareceres dos projetos de 9 

pesquisa e extensão: Os projetos “Treinamento profissional longo prazo em geriatria e gerontologia do HC-10 

UFMG”, “Curso de geriatria aplicada à prática clínica: uma mudança de paradigma”, “Curso de demências e 11 

neuropsiquiatria geriátrica do HC-UFMG”, “Prestação de serviço:1- Saúde do idoso, 2- MEDLOGIC: uma 12 

plataforma integrada em saúde do idoso, 3- Prestação de serviço assessoria à saúde do idoso, de interesse 13 

do Prof. Edgar Nunes, tiveram pareceres favoráveis e foram aprovados. O projeto “Prognóstico e desfecho 14 

clínico em pacientes com melanoma in situ e melanoma fino”, de interesse da Profa Flavia Vasques Bittencourt, 15 

teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Estudo Fase 3, Randomizado, Multicêntrico, Duplo-cego, 16 

Controlado por Placebo, de Nivolumabe Versus Placebo em Combinação com Quimioterapia Neoadjuvante e 17 

Terapia Endócrina Adjuvante em Pacientes com Câncer de Mama (CM) Primário de Alto Risco Receptor de 18 

Estrogênio Positivo (ER +) e Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico Humano 2-Negativo (HER2-)”, de 19 

interesse da Profa. Angélica Nogueira, teve parecer favorável e foi aprovado. 2.2 – Ampliação da disciplina 20 

CLM V: Profa Valéria e Profa Eliane apresentaram a proposta de aumentar o número de subturmas da 21 

disciplina CLM V para poder inserir as especialidades Geriatria e Oncologia, demanda que vem sendo 22 

apresentada constantemente ao departamento pelos docentes. Além disso, com essa ampliação, será possível 23 

aumentar o número de turmas da especialidade DIP, recentemente reduzido, e necessário aumentar o número 24 

de turmas das especialidades cardiologia, endocrinologia. De acordo com a Profa Valéria, a estratégia para 25 

isso é transformar em obrigatórias disciplinas de geriatria e oncologia que já vem sendo oferecidas, aproveitar 26 

a extensão de carga horária de duas professoras, uma geriatra e um oncologista, aproveitar parte da carga 27 

dos novos professores concursados. Isso depende, portanto, da nomeação dos três docentes aprovados no 28 

último concurso, que está pendente, e do espaço físico para as novas subturmas de endocrinologia, no Hospital 29 

Borges da Costa ou no Ambulatório Bias Fortes. Após ampla discussão, a proposta de ampliação da disciplina 30 

foi aprovada por todos. As professoras Ana Lúcia Candido e Beatriz Santana sugeriram a implantação das 31 

novas subturmas no próximo semestre, visto que a logística para adequação dos espaços de ensino, 32 

principalmente da especialidade endocrinologia, pode demandar mais tempo de negociação. No entanto, 33 
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ambas se comprometeram a negociar esses espaços desde esse momento. 2.3 - Outros Assuntos: A Profa 34 

Valéria informou sobre a possibilidade de ser usada nas aulas de CLM II a nova tecnologia de ensino que 35 

utiliza o manequim Harvey, recém adquirido pela Faculdade de Medicina, para a semiologia cardiovascular. O 36 

instrumento já está sendo usado pela pediatria, mas o CLM ainda não tem data para a sua implementação 37 

dentro da sua grade. Foi apresentado, ainda, o pedido de licença para capacitação da funcionária Edileusa 38 

Esteves Lima para os meses de setembro (2020), dezembro (2020) e janeiro (2021), o qual foi aprovado por 39 

unanimidade, tendo sido reconhecido por todos o merecimento da funcionária, pela sua dedicação e 40 

competência na secretaria administrativa do CLM. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a 41 

presente ata que segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da 42 

Câmara, Profa. Valéria Maria augusto. Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020. 43 
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