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

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

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

Subchefe do Departamento, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Presentes: Ricardo de Menezes Macedo, Silvana 4 

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

Rocha, Silvana Araujo, Ana Lúcia Candido, os discentes Gabriel Rocha e Luís Henrique Dias Lima, e a Secretária 6 

Edileusa Esteves Lima. Justificaram ausência: Profa Valéria Maria Augusto e Prof. Enio Roberto Pietra Pedroso. 7 

1. Aprovação da ata: Foram solicitadas correções na ata e esta será apresentada na próxima reunião. 2. 8 

comunicado: Profa Eliane informou sobre a “Conferência do Saber” que acontecerá na data de hoje, com a 9 

participação da pneumologista e pesquisadora clínica da Fiocruz-RJ, Margareth Dalcolmo, e aboradará a 10 

presença da tuberculose na trajetória da humanidade. 3. Atos Ad Referendum: Foram referendados os 11 

seguintes projetos de pesquisa sobre Covid-19: “Telecovid-19: intervenção multifacetada usando ferramentas de 12 

telessaúde para enfrentamento da covid-19”, de interesse do Prof. Antônio Luiz Pinho Ribeiro e “Desfechos 13 

clínicos e eletrocardiográficos de curto prazo em pacientes ambulatoriais com covid-19 no brasil”, de interesse do 14 

Prof. Bruno Ramos Nascimento. 4. Ordem do dia. 4.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: Os 15 

projetos “Criação do Núcleo de Apoio ao Ensino Mediado por Tecnologias Digitais na Faculdade de Medicina da 16 

UFMG - a inclusão tecnológica como resposta aos desafios educacionais advindos da pandemia da COVID19” e  17 

“Elaboração de material digital no formato de e-book para suporte a professores e alunos da Faculdade de 18 

Medicina da UFMG no uso de estratégias de ensino-aprendizagem com apoio de tecnologias digitais”, de 19 

interesse da Profa Rosalia Moraes Torres, tiveram parecer favorável e foram aprovados. O projeto “Avaliação 20 

clínico-laboratorial e resposta terapêutica dos pacientes com orbitopatia de Graves”, de interesse da Profa Letícia 21 

Ferreira Gontijo Silveira, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Testes globais da coagulação e 22 

avaliação de resposta ao tratamento na doença de von Willebrand”, de interesse da Profa Suely Meireles 23 

Rezende, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Análise multiparamétrica da fibrose hepática de 24 

pacientes com cirrose hepática compensada pelo vírus C ou esquistossomose mansoni forma hepatoesplênica”, 25 

de interesse da Profa Rosangela Teixeira, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Estudo de fase 3 de 26 

Erdafitinibe comparado com Vinflunina ou Docetaxel ou Pembrolizumabe em indivíduos com câncer urotelial 27 

avançado e aberrações genéticas selecionadas de FGFR”, de interesse do Prof. Paulo Henrique Diniz, teve 28 

parecer favorável e foi aprovado. O projeto "Avaliação da hepatotoxicidade de metotrexate e leflunomida em 29 

pacientes com artrite reumatoide e investigação dos fatores associados ao desenvolvimento de fibrose hepática"” 30 

de interesse da Profa Luciana Costa Faria, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto "Educação a distância 31 

em diabetes" de interesse do Prof. Marcio Lauria, teve parecer favorável e foi aprovado. 4.2 – Solicitação de 32 

horário especial: Foi apresentado o pedido de horário especial do Prof. Nathan Mendes Souza, no qual ele 33 

explica que, devido à realização do doutorado, está solicitando a autorização para cumprir 10 horas diárias, nas 34 



 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 

 

 

 

2 

 

segundas e quartas-feiras, de modo a cumprir o regime pleiteado de 20 horas de trabalho semanal. O pedido 35 

teve parecer favorável foi aprovado. 4.3 - Alteração de Regime de Trabalho: Foi apresentado o pedido de 36 

alteração de regime de trabalho da Profa. Helena Duani, de 20 horas para 40 horas, juntamente com toda a 37 

documentação necessária. O pedido teve parecer favorável, visto que atende a todos os requisitos necessários 38 

para a mudança de regime solicitada, e foi aprovado. 4.4 – Progressões: Foram apresentados pareceres 39 

favoráveis às progressões dos docentes: Maria Aparecida Camargos Bicalho, Associado I para II; Marcelo Grossi 40 

Araujo, Associado I para II; Unaí Tupinambas, Associado II para III. 4.5 – Liga Acadêmica: Foi aprovada a 41 

Neuroliga sob a coordenação do Prof. Paulo Christo. 4.6 – Renovação de Contrato de Professor Voluntário: 42 

Foi autorizada a renovação dos contratos dos professores Vanessa Martins Barcelos Ayres e Francisco 43 

Guilherme Cancela e Penna. 4.7 – Anuência: Profa Eliane solicitou anuência pela sua participação no 44 

Webmeeting Reumatologia e Pneumologia, realizado na data de 11/08/2020. Anuência concedida. 4.9 – Outros 45 

assuntos: Foi proposto aos membros que os projetos de pesquisa sejam avaliados sem a necessidade de 46 

apresentar à Câmara a anuência do serviço ou de outras instituições envolvidas, visto que esse documento 47 

deverá ser anexado obrigatoriamente para tramitação do projeto na plataforma SISPQ. Proposta aceita por todos. 48 

Profa Eliane informou que, conforme orientação da Câmara na última reunião, convocou novamente o Prof. 49 

Mateus Westim para cobrir as férias do Prof. Enio Pietra na enfermaria do HC, mas ele se recusou a fazer a 50 

substituição. Diante do exposto, Prof. Ricardo Menezes sugeriu que a convocação do docente e as respostas 51 

com a recusa sejam encaminhadas a um parecerista para apresentação na próxima reunião. Proposta aceita por 52 

todos. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por mim, Edileusa 53 

Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Belo Horizonte, 54 

12 de agosto de 2020. 55 


