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

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos, na sala virtual da plataforma 2 

Zoom, realizou-se a VI Reunião Ordinária da Câmara do Departamento de Clínica Médica, presidida pela Chefe 3 

do Departamento, Profa. Valéria Maria Augusto. Presentes: Eliane Viana Mancuzo, Ricardo de Menezes Macedo, 4 

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

Soares Rocha, Katia de Paula Farah, Ana Lúcia Candido, os discentes Gabriel Rocha e Luís Henrique Dias Lima, 6 

e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificaram ausência: Prof. Enio Roberto Pietra Pedroso e Teresa 7 

Cristina Abreu Ferrari. 1. Aprovação da ata: Foi colocada em discussão e aprovada a ata da V Reunião Ordinária 8 

de 2020. 2. Aprovações Ad Referendum: Foi apresentado e referendado o parecer para promoção do Prof. 9 

Marcio Lauria. Também foram referendados os seguintes projetos de pesquisa sobre Covid-19: “Caronavida - 10 

Arte de cuidar e cuidar com arte em tempos do novo coronavírus”, de interesse da Profa Luciana Diniz; “Avaliação 11 

do diagnóstico da Covid-19 em pacientes com síndromes gripais atendidos nos centros especializados de Covid-12 

19 em Belo Horizonte e acompanhados por telemonitoramento” e “COLIBRI - COVID-19 Longitudinal Investigation 13 

in Belo Horizonte Regional”, de interesse do Prof. Unaí Tupinambás; “Rede multicentro de investigações COVID-14 

19-CARDIOPATIAS: estudo interdisciplinar da imunopatogênese e busca de marcadores clínicos e moleculares 15 

de gravidade”, de interesse da Profa Maria do Carmo Pereira Nunes; “Protocolo de ventilação mecânica por 16 

divisão de ventilador mecânico único entre múltiplos pacientes em cenário de crise”, de interesse do Prof. 17 

Vandack Nobre Jr.; “Estudo de Coorte para predição de morbiletalidade pela infecção do COVID-19: o papel dos 18 

preditores convencionais e do algoritmo baseado em Deep Learning”, de interesse da Profa Eliane Viana 19 

Mancuzo; “Desempenho do teste Elisa IgG em amostra de sangue seco (papel filtro) para diagnóstico da infecção 20 

pelo SARS-COV-2”, de interesse do Prof. José Nélio Januário. 3. Ordem do dia. 3.1 – Substituição de férias 21 

na enfermaria do HC: Profa Eliane explicou que, nos meses de janeiro e julho, há uma maior demanda para 22 

substituição de férias. Por isso, ela faz um levantamento dos professores que não estão de férias nesse período, 23 

(e que têm carga horária disponível para fazer a substituição) e os contata por telefone para negociar. Ela disse 24 

que esse processo de negociação é sempre difícil, pois há relutância, por parte de alguns docentes, em substituir 25 

na enfermaria do HC e, quando aceitam fazê-la, agem como se estivessem prestando um favor à subchefia do 26 

departamento. A pedido do Prof. Mateus Westim, ela trouxe a demanda à Câmara e apresentou o e-mail que ele 27 

enviou com os seguintes questionamentos a serem esclarecidos “os critérios que definem quem deve substituir 28 

docentes da enfermaria, por quanto tempo e em quais circunstâncias; o histórico de atuação nesta função, com 29 

a carga horária despendida especificamente em caráter de substituição e os encargos docentes atuais e regulares 30 

de cada professor”. A Profa Valéria argumentou que esse assunto já foi discutido algumas vezes na Câmara e 31 

que ficou acordado que as substituições na enfermaria do HC seriam feitas por professores do CLM e gerenciadas 32 

pela chefia do CLM. Parte-se do princípio de que todos os professores do departamento são clínicos, com 33 
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exceção das áreas de Dermatologia e Neurologia. De maneira que, com raras exceções, todos estão aptos a 34 

fazerem as substituições por um curto período. E, se houver necessidade, é possível se qualificar rapidamente 35 

para atender à demanda. Esclareceu ainda que são levadas em consideração todas as especificidades 36 

apresentadas pelos docentes no momento da negociação. A Profa Silvana Spindola ressaltou que é importante 37 

considerar a área de atuação do docente, proporcionar treinamento se necessário e refletir sobre as 38 

peculiaridades de cada um. Para tanto, enfatizou que os critérios adotados pela chefia devem ser mantidos. Prof. 39 

Ricardo Menezes disse que a chefia tem condições de avaliar as peculiaridades de cada docente. Alertou que é 40 

preciso estar atento ao perfil de docente que é selecionado pelo departamento e se colocou à disposição para 41 

futuras substituições se necessário for. A Profa Ana Lúcia argumentou que o Prof. Mateus foi convocado para 42 

substituir dentro da área de atuação dele e que, por ter vínculo com o HC, já atua no local. Informou ainda que 43 

fez parte da comissão que avaliou o estágio probatório dele e que não foi cumprida por ele a exigência de 44 

participar de, no mínimo, oito oficinas de capacitação docente. A comissão, então, deu a ele um prazo para 45 

conclui-las e dar ciência à câmara sobre o seu andamento, o que não foi informado até o momento. A Profa Kátia 46 

ressaltou que as substituições não são exclusivas de professores DE e que elas devem ser exigidas tanto de 47 

docentes DE como 40 horas. Disse ainda que as oficinas de capacitação docente são obrigatórias e todos os 48 

professores em estágio probatório devem fazer. O Prof. Marcus Vinicius informou que o Prof. Mateus foi cedido 49 

para o Núcleo de Tecnologia. Disse ainda que a enfermaria está sem aluno por causa da pandemia. Como 50 

encaminhamento, a Câmara decidiu que a Profa Eliane deve manter os critérios de substituição adotados pela 51 

chefia até o momento, convocar o Prof. Mateus novamente e dar ciência a ele dessa discussão. 3.2 – Solicitação 52 

de horário especial: Foram apresentados o pedido de horário especial do Prof. Gustavo Cancela Penna e o 53 

parecer atestando que o pedido se enquadra nas normas estabelecidas pela Câmara Departamental em 27 de 54 

maio de 2020. O parecer foi aprovado e os membros consideraram importante incluir em todos os pareceres 55 

sobre concessão de horário especial o texto que segue: “Cabe ressaltar, entretanto, que essa concessão de 56 

horário flexibilizado tem o caráter temporário logo na sua origem, uma vez que ela sempre dependerá da 57 

necessidade do departamento de acordo com a realidade imposta a cada momento. Assim, caso o Departamento 58 

de Clínica Médica necessite de modificações futuras na sua grade ou ainda necessite de horários eventuais não 59 

previstos na mesma, essa concessão poderá ser revogada ou alterada a qualquer momento. 3.3 – Afastamento 60 

para fora do país (alteração de cronograma): Devido à pandemia do coronavirus, a Profa Maria Aparecida 61 

Camargos Bicalho solicitou modificação no cronograma de atividades para afastamento do país. O período de 62 

afastamento passará de outubro/2020 a setembro/2021 para janeiro a dezembro de 2021. Solicitação aprovada. 63 

3.4 – Liga Acadêmica: O Prof. Paulo Christo solicitou aprovação da Neuroliga, mas, por já existir uma outra 64 

Neuroliga, decidiu-se consultá-lo antes para saber se se trata da mesma liga ou se é uma liga distinta. Caso seja 65 

uma liga distinta, ele deverá fazer alterações na proposta para não haver sobreposição de atividades. A Profa 66 

Silvana Spindola, tutora do Prof. Paulo Christo, irá contatá-lo para passar as orientações. 3.5 – Modificação em 67 

disciplina da Pós-graduação: Foi solicitada anuência para alterações no nome e na ementa da disciplina 68 
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CLM876 – Desenhos de estudo em pesquisa clínica. Anuência concedida. 3.6 - Pareceres dos projetos de 69 

pesquisa e extensão: Os projetos "Estude em Casa CLM1” e "Estude em Casa CLM2”, de interesse dos 70 

professores Flávio Chaimowicz e Luciana Costa Faria, teve parecer favorável e foi aprovado.  O “Projeto de 71 

Ensino da disciplina de CLM 3”, de interesse da Profa Silvana de Araujo Silva, teve parecer favorável e foi 72 

aprovado.  O projeto “Estudo SIPPET 2: Desenvolvimento de inibidor em pacientes com hemofilia A grave 73 

previamente não tratados com fator VIII derivado de plasma e posterior troca para produto recombinante: um 74 

estudo clínico internacional, multicêntrico, prospectivo, controlado, randomizado e aberto”, de interesse da Profa 75 

Suely Meireles Rezende, teve parecer favorável e foi aprovado.  O projeto “Avaliação clínico-laboratorial e 76 

resposta terapêutica dos pacientes com orbitopatia de graves”, de interesse da Profa Leticia Silveira, foi colado 77 

em diligência. Ficou decidido que, após a correção dos itens apontados no parecer e conferência pelo parecerista, 78 

o parecer pode ser aprovado Ad Referendum. 3.7 – Anuência: A Profa Eliane solicitou anuência pela sua 79 

participação como consultora durante o Advisory Board OFEV, na data de 15 de junho de 2020. Anuência 80 

concedida. 3.8 - Discussão sobre a retomada das atividades de ensino do CLM durante a pandemia: A Profa 81 

Eliane informou que os coordenadores de todas as disciplinas estão enviando o planejamento para ERE. Disse 82 

ainda que as formas de avaliação serão discutidas pelo NDE e encaminhadas posteriormente. O Prof. Marcus 83 

Vinicius questionou não ter havido um planejamento para a Toxicologia Clínica (optativa). A Profa Eliane explicou 84 

que está sendo feito primeiro o planejamento das atividades obrigatórias e posteriormente será feito das optativas. 85 

Ela pediu ao Prof. Marcus que enviasse a proposta para o ensino remoto da Toxicologia. 3.9 – Outros assuntos: 86 

A Profa Silvana Spindola informou que está montando um protocolo geral sobre biossegurança e será feita uma 87 

reunião com as outras áreas da saúde na Universidade, por isso ainda não contatou os discentes, conforme 88 

determinado na última reunião da Câmara. Após a conclusão dos trabalhos com as outras áreas, o protocolo será 89 

apresentado à FM. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por 90 

mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Valéria Maria Augusto. 91 

Belo Horizonte, 08 de julho de 2020. 92 


