
 

 

 

  

 

 

 

ATA DA II REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO CLM 2020 

 

Aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às oito horas, na sala virtual do Zoom, 1 

realizou-se a II Reunião Extraordinária da Câmara Departamental do Departamento de Clínica 2 

Médica, presidida pela Profa. Valéria Maria Augusto. Presentes: Eliane Viana Mancuzo, Ana Lúcia 3 

Candido, Silvana Spindola de Miranda, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Teresa Cristina de Abreu 4 

Ferrari, Ricardo de Menezes Macedo, Katia de Paula Farah, Enio Roberto Pietra Pedroso, Beatriz 5 

Santana Soares Rocha, os discentes Gabriel Rocha e Luís Henrique Dias Lima, e a Secretária 6 

Edileusa Esteves Lima. Justificou ausência: Prof. Marcus Vinicius Melo de Andrade. Havendo 7 

número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão explicitando o motivo da sua 8 

convocação: 1- Definição dos critérios para aprovação de horário especial: A Profa. Valéria 9 

solicitou a cada representante que se manifestasse sobre o tema e apresentasse sugestões e 10 

ponderações a serem analisadas. Diante do que foi exposto e debatido, com base na Resolução 11 

04/2019, da Congregação da Faculdade de Medicina da UFMG, no item sobre “Jornada de trabalho 12 

semanal” e no Ofício 121/2020/DRH-DPM-UFMG de 13/02/2020 que consta como diligência do 13 

processo de nomeação e posse da Profa Juliana Beaudette Drummond, os membros presentes 14 

consideraram que, para análise dos pedidos de horário especial deverão ser seguidos os seguintes 15 

critérios: 1- o solicitante deve apresentar à chefia imediata o pedido de horário especial, com a 16 

discriminação do horário que deseja cumprir na UFMG, acompanhado de justificativa plausível, 17 

plano de trabalho e comprovantes de horários cumpridos em outros locais; 2- o horário especial 18 

solicitado deve ser compatível com os horários das disciplinas do departamento; 3- o solicitante 19 

deverá se embasar nos modelos de horário especial sugeridos pela Congregação na Resolução 20 

04/2019, pag. 10; 4- a chefia avaliará a viabilidade do pedido e o encaminhará a um parecerista que 21 

emitirá um parecer que será analisado pela Câmara Departamental; 4- o horário especial, se 22 

concedido, terá um prazo de vigência estabelecido pela Câmara Departamental; 5- solicitantes em 23 

estágio probatório deverão ser auxiliados pelos seus tutores nos pedidos de horário especial. Para 24 

a definição desses critérios, os membros presentes, em sua totalidade, consideraram que o exercício 25 

do trabalho docente na UFMG, em regime de 40 horas, deve ser a prioridade, pois se trata de regime 26 

de “tempo integral”, embora não dedicação exclusiva. Professores em tempo integral podem exercer 27 

outras atividades, no entanto a concessão de horário especial deverá tomar como base o trabalho 28 

na universidade. Diante dessas considerações, os membros concordaram em retornar os pedidos 29 

de horário especial a quem tenha solicitado para adequação de acordo com o que foi discutido nesta 30 

reunião. A Profa Valéria disse que o departamento poderá elaborar uma resolução para normatizar 31 



 

 

 

  

 

 

 

e dar maior publicidade a essa decisão. 2- Indicação de tutores para os professores recém 32 

contratados: Para os professores Gustavo Cancela e Penna, Paulo Henrique Costa Diniz e Juliana 33 

Beaudette Drummond, aprovados no último concurso para a área de Clínica Médica, e, atendendo 34 

às normas da Universidade, foram designados como tutores, respectivamente os professores 35 

Ricardo Menezes Macedo, Teresa Cristina de Abreu Ferrari e Ana Lúcia Candido. 3- Anuência do 36 

serviço para os projetos de pesquisa: A Profa Valéria consultou os membros presentes sobre a 37 

conveniência de se encaminhar os projetos de pesquisa aos pareceristas pelo SISPQ antes do 38 

recebimento da anuência do serviço e das instituições envolvidas na pesquisa, para agilizar o 39 

processo de análise e emissão de parecer. Esclareceu que essa decisão não exime o pesquisador 40 

de providenciar a(s) anuência(s), uma vez que ela é pré-requisito para o encaminhamento do projeto 41 

às instâncias seguintes. Os membros recomendaram, nesse momento, manter a exigência de se ter 42 

a anuência antes de enviar o projeto ao parecerista. A professora Valéria deu a palavra aos 43 

representantes discentes que a solicitaram para se posicionarem em relação ao ensino e às 44 

demandas dos alunos no momento atual da pandemia COVID-19. Os representantes colocaram a 45 

importância de sua representatividade na CCD, o que já fora inteiramente aceito pelo CLM, conforme 46 

informou a professora Valéria. Solicitaram que a consulta aos alunos sobre suas condições para 47 

atividades EAD seja agilizada e cobraram reuniões do colegiado de ensino da Faculdade de 48 

Medicina. A Câmara ouviu e concordou com as demandas. A professora Valéria informou a todos 49 

que as coordenações de disciplinas do CLM estão se reunindo com os professores para discussões 50 

sobre as formas de retorno à distância e presencial, e que esta será a pauta da próxima reunião da 51 

CCD, agendada para 03 de junho, para a qual a presença dos representantes discentes foi 52 

enfaticamente solicitada. Para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Senhora 53 

Presidente e por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do Departamento de Clínica Médica da 54 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 27 de maio de 55 

2020. 56 


