
 

 

 

  

 

 

 

ATA DA IV REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO CLM 2020 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos, na sala virtual do 1 

Zoom, realizou-se a IV Reunião Extraordinária da Câmara Departamental do Departamento de Clínica Médica, 2 

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

Roberto Pietra Pedroso, Silvana Spindola de Miranda, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Ricardo de Menezes 4 

Macedo, Silvana Araújo, Beatriz Santana Soares Rocha, os discentes Laura Pires e Gabriel Rocha e a 5 

secretária Edileusa Esteves Lima. Justificou ausência: Prof. Marcus Vinicius Melo de Andrade. Havendo 6 

número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão e deu início à discussão da pauta. 1- 7 

Pareceres projetos de pesquisa e extensão: Foi apresentado e aprovado o parecer referente ao projeto 8 

“Comportamento alimentar e food craving em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica 9 

(DHGNA) ”, de interesse da profa Claudia Couto. 2- Recusa à convocação departamental: Foi apresentado 10 

o parecer sobre a recusa do Prof. Mateus Westim em substituir docentes em período de férias na enfermaria 11 

do HC. Após análise e discussão, o parecer foi aprovado e será encaminhado à diretoria da Faculdade para 12 

que sejam tomadas as medidas cabíveis. 3- Progressões: Foi apresentado parecer favorável à progressão 13 

do Prof. Eduardo Garcia Vilela, de Professor Associado III para Associado IV. 4- Profissional voluntário – 14 

Renovação: Foi aprovado o pedido de renovação de profissional voluntário da Profa Rosângela Teixeira. 15 

Profa Eliane propôs que os professores aposentados, que tivessem interesse em manter o vínculo como 16 

profissional voluntário, assumissem um turno de atividades didáticas. Profa Silvana Spindola informou que 17 

essa proposta já havia sido feita há alguns anos e não foi aprovada na Câmara. Também alertou sobre os 18 

eventuais impactos que essa medida poderia ocasionar nos encargos didáticos do CLM. Após discussão, 19 

avaliou-se que essa medida não seria adequada. 5- Pedido de anuência do Prof. Ricardo Menezes: Prof. 20 

Ricardo informou que foi convidado a participar como co-orientador da Liga Acadêmica de Farmacoterapia, 21 

coordenada pelo Prof. Fabricio de Araújo Moreira do ICB, e para isso necessita da anuência da Câmara. 22 

Anuência aprovada. 6- Aprovação dos planos de trabalho de 2020: Retirado de pauta. 7- Definição sobre 23 

horário especial para docentes 40h: Foi informado aos representantes que, para dar ciência à Universidade 24 

sobre o horário especial, além do pedido ser aprovado na Câmara Departamental, deve-se abrir o processo 25 

de Acumulação de Cargos no SEI. Profa Eliane acredita que todos os professores em regime de 40 horas 26 

deveriam fazer a solicitação de horário especial, devido ao acúmulo de cargos que obrigatoriamente os fazem 27 

adequar os seus horários de modo a conciliar as atividades, no entanto não sabe se é possível conceder 28 

horário especial a todos, de acordo com as normas estabelecidas. Fará, portanto, uma consulta à PRORH 29 

para saber se existe uma porcentagem máxima de concessão de horário especial por departamento e trará o 30 

assunto de volta à câmara em outra reunião. 8- Discussão sobre IAPS: Prof. Ricardo alegou que as 31 

disciplinas de IAPS tem uma carga horária excessiva, enquanto o ensino de Semiologia teve a carga horária 32 

reduzida. Ele considera apropriado o momento para reivindicar junto aos órgãos superiores o aumento de 33 

carga horária da disciplina CLM I. Como encaminhamento, foi proposto que o Prof. Ricardo fizesse um parecer 34 



 

 

 

  

 

 

 

sobre a necessidade de aumento de carga horária de CLM I para ser discutido na próxima reunião e 35 

posteriormente ser encaminhado à Congregação. Proposta aprovada. Para constar, lavrou-se a presente ata 36 

que segue assinada pela Profa Valéria Maria Augusto, Chefe do Departamento de Clínica Médica da 37 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020. 38 


