
 FACULDADE DE MEDICINA DA UFMG 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 
Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – sala 246 

Bairro: Funcionários – CEP 30130-100 - BH 
FONE: 3409-9746 – FAX 3409-9744 

Email: clm@medicina.ufmg.br 

 

 

 

1 

 

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

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas, na sala virtual do Zoom, realizou-se a IV Reunião 2 

Ordinária da Câmara do Departamento de Clínica Médica, presidida pela Chefe do Departamento, Profa Valéria 3 

Maria Augusto. Presentes: Eliane Viana Mancuzo, Ênio Roberto Pietra Pedroso, Rosália Moraes Torres, Kátia 4 

de Paula Farah, Ricardo de Menezes Macedo, Silvana Spindola de Miranda, Gabriel Assis Lopes do Carmo, 5 

Marcus Vinicius Melo de Andrade, Beatriz Santana Soares Rocha, os discentes Gabriel Rocha e Luís Henrique 6 

Dias Rocha, e a Secretária Edileusa Esteves Lima. 1. Aprovação da ata: Foi colocada em discussão e aprovada 7 

a ata da III Reunião Ordinária de 2020. 2. Aprovações Ad Referendum: Foram referendados os seguintes 8 

projetos de pesquisa sobre Covid-19: “COVID-19 e acometimento pulmonar: aspectos funcionais e tomográficos 9 

no acompanhamento de pacientes após a doença aguda pela infecção por SARS-CoV-2”, de interesse da Profa 10 

Carolina Coimbra Marinho; “Fatores prognósticos para a evolução da COVID-19 em idosos hospitalizados”, de 11 

interesse da Profa Maria Aparecida Camargos Bicalho; “Impacto do serviço de telemedicina e tele-monitoramento 12 

da UNIMEDBH sobre internações e óbitos associados ao COVID-19”, de interesse do Prof. Bruno Ramos 13 

Nascimento; “Telemonitoramento de pacientes com COVID-19: apoio à distância”, de interesse do Prof. Marcus 14 

Vinicius melo de Andrade.  3. Ordem do dia. 3.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: Os projetos 15 

de extensão “Abordagem Multidisciplinar do Paciente com Doença Pulmonar Intersticial: A Construção 16 

Multidisciplinar do Conhecimento Através da Interação Multiprofissional de Especialistas, Alunos e Pacientes” e  17 

“Seminários de Extensão e Pesquisa do Departamento De Clínica Médica (CLM) 2020”, e de pesquisa 18 

“Importância da técnica Mindfulness na diminuição dos níveis de dispneia e melhora na qualidade de vida de 19 

pacientes com doença pulmonar intersticial”, de interesse da Profa. Eliane Mancuzo, tiveram pareceres favoráveis 20 

e foram aprovados. O projeto “Uma comparação da preferência de médicos e pacientes no tratamento de 21 

neoplasias avançadas”, de interesse do Prof. Antônio Luiz Pinho Ribeiro teve parecer favorável e foi aprovado. O 22 

projeto “Avaliação da Adesão ao Tratamento da Hipertensão Arterial em Pacientes do Município de Catas Altas - 23 

MG”, de interesse do Prof. Henrique Torres, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Estudo 24 

Randomizado, Duplo-cego e Controlado por Placebo para Avaliar os Resultados Clínicos, Atividade Antiviral, 25 

Segurança, Tolerabilidade, Farmacocinética e Farmacocinética/ Farmacodinâmica do JNJ-53718678 em 26 

Receptores de Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas Adultos e Adolescentes com Infecção por Vírus 27 

Sincicial Respiratório do Trato Respiratório Superior”, de interesse da Profa Helena Duani, teve parecer favorável 28 

e foi aprovado. O projeto “Estudo Rostock de Doença de Parkinson: estudo observacional, epidemiológico, 29 

multicêntrico, internacional”, de interesse do Prof. Francisco Cardoso, teve parecer favorável e foi aprovado. O 30 

projeto “Ações de Extensão do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Leve e Demência devido à Doença 31 

de Alzheimer”, de interesse da Profa Maria Aparecida Camargos Bicalho, teve parecer favorável e foi aprovado. 32 

O projeto “Consultoria e educação continuada em doenças colestáticas crônicas”, de Interesse da Profa Claudia 33 

Couto, teve parecer favorável e foi aprovado. 3.2 – Anuência: Profa Eliane Mancuzo solicitou aprovação para 34 
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sua participação como consultora durante reunião de Expert Meeting sobre acesso à medicação, jornada do 35 

paciente e diferenciação de Nintedanibe vs pirfenidona, com duração de quatro horas.  A reunião ocorreu em São 36 

Paulo, na data de 14 de janeiro de 2020. Também solicitou aprovação para a participação em um vídeo sobre o 37 

tema "Como eu sei se o que estou sentindo não é só da fibrose pulmonar?", de cunho não promocional e caráter 38 

institucional da Boehringer Ingelheim, a respeito das atualizações sobre a pandemia do coronavírus, organizados 39 

pela área de Comunicação. Anuência dada por todos. 3.3 – Parecer de Progressão: Prof. Gabriel Assis 40 

apresentou parecer favorável à progressão da Profa Ana Lúcia Candido, de associado III para Associado IV. 3.4– 41 

Horário Especial: Profa Valéria apresentou a solicitação de horário especial dos professores Gustavo Cancela 42 

e Penna e Paulo Henrique Costa Diniz. Após análise dos pedidos, os membros da Câmara manifestaram 43 

preocupação em relação aos horários apresentados e sentiram necessidade de haver maior discussão sobre o 44 

assunto, visto que às demandas da graduação, previsíveis e imprevisíveis, precisam ser atendidas por todos os 45 

docentes lotados no departamento. Argumentou-se que os docentes em regime de dedicação exclusiva ou 40 46 

horas em tempo integral precisam ter disponibilidade para atender o departamento nos diferentes turnos. Não 47 

sendo possível liberá-los integralmente do período da manhã ou da tarde. Considerou-se importante, para 48 

avançar na discussão, que os professores que desejam solicitar horário especial apresentem os horários de todas 49 

atividades desenvolvidas por eles, dentro e fora da Faculdade de Medicina, a fim de subsidiar o processo de 50 

análise de concessão de horário especial. Foi sugerido ainda que a Câmara avaliasse a possibilidade de conceder 51 

horário especial somente para os professores que cumpram o regime de 20 horas. Diante das questões 52 

apresentadas, professora Valéria decidiu suspender a aprovação dos pedidos e aprofundar a discussão ao longo 53 

da semana com os membros da CD. A decisão final será apresentada na próxima reunião. 3.5 – Inclusão de 54 

alunos em Iniciação Científica Voluntária: Profa Silvana Spindola solicitou a inclusão dos estudantes Hugo 55 

Gabriel Tavares Couto e Pedro Palmeira Scucuglia na Iniciação Científica Voluntária (ICV) para o projeto “Ações 56 

inovadoras para avaliação de métodos diagnóstico da tuberculose e tuberculose resistente”, já aprovado nessa 57 

Câmara e no Comitê de Ética/UFMG. Apresentou ainda o plano de trabalho detalhado sobre as atividades a 58 

serem desenvolvidas. Solicitação aprovada por todos.  Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a 59 

presente ata que segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da 60 

Câmara, Profa. Valéria Maria augusto. Belo Horizonte, 13 de maio de 2020. 61 


