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

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

Zoom, realizou-se a VIII 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, Silvana Araújo, 5 

Ana Lúcia Candido, os discentes Gabriel Rocha e Luís Henrique Dias Lima, e a Secretária Edileusa Esteves Lima. 6 

Justificaram ausência: Profa Beatriz Santana Soares Rocha e Prof. Enio Roberto Pietra Pedroso. 1. Aprovação 7 

das atas: Foram apresentadas e aprovadas as atas da VI e VII Reunião Ordinária e a da III Reunião 8 

Extraordinária. 2. Comunicado: A Profa Valéria informou que a CCD está ativa na discussão sobre o ERE (Ensino 9 

Remoto Emergencial) e sobre as atividades não adaptáveis ao ensino remoto. Ela disse que estão sendo 10 

discutidas formas de viabilizar o estudo presencial do 9 período em diante, no entanto faltam estrutura e insumos 11 

nos campos de prática para o retorno. Ressaltou que tanto os alunos quanto os professores demonstraram grande 12 

incômodo com a falta de perspectiva do retorno das atividades práticas. Prof. Ricardo Menezes propôs que os 13 

coordenadores de disciplina apresentem um plano de retomada das atividades práticas com base no “Plano para 14 

o retorno das atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG”. Proposta acatada por todos. Os 15 

representantes também autorizaram a Profa Valéria a apresentar uma reclamação na Diretoria em relação à 16 

inatividade do NAPS (Núcleo de Atenção Primária à Saúde), já que não houve nenhuma participação do núcleo 17 

nas discussões sobre o ERE e sobre a retomada das atividades práticas. Também concordaram que deve haver 18 

troca da coordenação do Núcleo. 3. Atos Ad Referendum: Foram referendados os seguintes projetos de 19 

pesquisa sobre Covid-19: “Eficácia da Pioglitazona Versus Placebo na Redução da Morbidade de Pacientes 20 

Diagnosticados com Covid-19”, de interesse da Profa. Rosangela Teixeira, e “Impacto clínico e social da 21 

pandemia de Covid-19 em pacientes com tuberculose pulmonar sensível e resistente”, de interesse da Profa. 22 

Silvana Spindola. 4. Ordem do dia. 4.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: Ação de Extensão 23 

“Projeto Semioteca”, de interesse do Prof. Flavio Chaimovicz, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto 24 

“Monitoramento pós alta HC/UFMG pacientes enfermaria COVID-19”, de interesse do Prof. Ricardo Menezes, 25 

teve parecer favorável e foi aprovado. Os projetos “Comportamento da proteína c reativa e duração da terapia 26 

antimicrobiana em pacientes oncológicos com infecção” e “Aperfeiçoamento de dispositivo de monitoramento 27 

remoto de temperatura em pacientes neutropênicos internados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 28 

de Minas Gerais (UFMG) ”, de interesse do Prof. Vandack Alencar Nobre Junior, tiveram pareceres favoráveis e 29 

foram aprovados. O projeto “Estudo GOITI: Determinantes genéticos do desfecho da terapia de indução de 30 

imunotolerância em pacientes dom hemofilia A grave e inibidor”, de interesse da Profa Suely Meireles Rezende, 31 

teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Um estudo de fase 3, randomizado, duplo-cego de 32 

quimiorradioterapia com ou sem pembrolizumabe para o tratamento de câncer cervical localmente avançado de 33 

alto risco (KEYNOTE- A18/ENGOT-cx11) - MK3475-A18”, de interesse da Profa Angélica Nogueira, teve parecer 34 
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favorável e foi aprovado. O projeto “Implementação de instrumento para auxílio de prescrição de antibacterianos 35 

em uma Unidade de Pronto Atendimento de Belo Horizonte/MG”, de interesse do Prof. Vandack Vandack Alencar 36 

Nobre Junior, foi colocado em diligência. 4.2 – Alteração de Regime de Trabalho: Foi apresentado o pedido de 37 

alteração de regime de trabalho do Prof. Nathan Mendes Souza, de 40 horas com Dedicação Exclusiva para 20 38 

horas, juntamente com toda a documentação necessária. O pedido teve parecer favorável, visto que atende a 39 

todos os requisitos necessários para a mudança de regime solicitada, e foi aprovado. 4.4 – Promoção: Foi 40 

apresentado parecer favorável à promoção da docente Maria Marta Sarquis Soares, de Professor Associado nível 41 

4 para Professor Titular. Os demais itens foram retirados de pauta e serão discutidos na próxima semana em 42 

uma reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue 43 

assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Valéria Maria 44 

Augusto. Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020. 45 


