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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO ANO DE 2021 1 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às sete horas e trinta minutos, na sala virtual da 2 

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

pela Chefe do Departamento Pró-Tempore, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Presentes: Ana Lúcia Candido, Gabriel 4 

Assis Lopes do Carmo, Leticia Ferreira Gontijo Silveira, Marcio Weissheimer Lauria, Marcus Vinicius Melo de 5 

Andrade, Ricardo de Menezes Macedo, Silvana Spindola de Miranda, Vinicius tostes Carvalho, os discentes Luís 6 

Henrique Dias Lima e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Justificou ausência: o discente Gabriel Rocha.  Não 7 

compareceu: Prof. Ênio Roberto Pietra Pedroso. 1. Aprovação das atas: Foram apresentadas e aprovadas as 8 

atas da XI Reunião Ordinária, V e VI Reunião Extraordinária de 2020, com duas abstenções, a ata da I Reunião 9 

Extraordinária de 2021 com três abstenções e a ata II Reunião Extraordinária de 2021 com duas abstenções. 2. 10 

Ordem do dia. 2.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O projeto “Curso básico de 11 

ecocardiografia do adulto”, de interesse do Prof. Vinícius Tostes Carvalho, teve parecer favorável e foi aprovado. 12 

O projeto “Estadiamento não-invasivo da doença hepática gordurosa não alcoólica relacionada à hormonioterapia 13 

adjuvante em pacientes com neoplasia maligna de mama”, de interesse da Profa. Claudia Alves Couto, teve 14 

parecer favorável e foi aprovado. Os projetos “Avaliação da qualidade de vida e da adesão ao tratamento em 15 

pacientes com Doença de Wilson acompanhados no Ambulatório de Hepatologia do Hospital das Clínicas da 16 

UFMG” e “Investigação da prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica e de fatores de risco 17 

associados ao seu desenvolvimento em pacientes submetidos a transplante hepático”, de interesse da Profa 18 

Luciana Costa Faria, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “I Simpósio Acadêmico de Doenças 19 

Endócrino Metabólicas da UFMG”, de interesse da Profa Leticia Silveira, teve parecer favorável e foi aprovado. 20 

O projeto “Simpósio da Liga de Geriatria e Gerontologia da UFMG: Saúde do Idoso: Um Olhar Multidisciplinar”, 21 

de interesse da Profa Maria Aparecida Bicalho, teve parecer favorável e foi aprovado. 2.2 – Progressão: Foi 22 

apresentado parecer favorável à progressão dos seguintes docentes: Profa Letícia Ferreira Gontijo Silveira, de 23 

Professor Adjunto nível I para nível II, Profa Sarah Teixeira Camargos, de Professor Associado nível I para nível 24 

II e do Prof. Josemar de Almeida Moura, de Professor Adjunto C nível II para nível III. 2.3 – Aprovação do Plano 25 

de Trabalho 2020: foi apresentado e aprovado o Plano de Trabalho da Profa Luísa Campos Caldeira Brant. 2.4 26 

-  Profissional Voluntario: Foram apresentados e aprovados os contratos e os planos de profissional voluntário 27 

dos professores Rosana Correia da Silva e Luiz Fernando Ferreira Pereira. 2.5 – Alteração do Regime de 28 

Trabalho: 03 vagas DE – Profa Eliane comunicou que o Departamento recebeu 03 vagas em regime de 29 

dedicação exclusiva de acordo com OFICIO Nº 207/2020/CPPD-UFMG. Informou também que há um edital 30 

aberto (42/2020) para preenchimento de uma vaga em regime de dedicação exclusiva e apenas um candidato se 31 

inscreveu, enquanto que o edital 73/2020, para 40h em tempo integral, houve a inscrição de cinco candidatos. 32 

Explicou que o interesse em vagas com regime de Dedicação Exclusiva é cada vez menor e, por isso, solicita a 33 

aprovação do pedido de alteração do regime de trabalho de Dedicação Exclusiva para 40h em tempo integral 34 
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para essas 03 novas vagas. Pedido aprovado. 2.6 - Outros assuntos: Profa Cláudia Alves Couto solicitou a 35 

inclusão do Prof. Claudio Leo Gelape como subcoordenador da disciplina Tópico em Clínica Médica: A Logosofia 36 

e a Humanização na área da Saúde. Solicitação aprovada. Prof. Flávio Chaimowicz solicitou a retirada de seu 37 

nome do projeto Ensino de Semiologia apresentado na última reunião ordinária da CD por não ter participado da 38 

execução da proposta. Solicitação aprovada. Prof. Ricardo Menezes esclareceu que o nome do Prof. Flávio 39 

constou no projeto por um equívoco. Prof. Márcio informou que apresentou na reunião extraordinária do Colegiado 40 

a carta de solicitação da reposição das atividades práticas das disciplinas CLM I, CLM II, CLM III, CLM IV e CLM 41 

V, conforme deliberação da CD. No entanto,  de acordo com ele, o assunto não foi discutido de forma aprofundada 42 

e a coordenação considerou que aquele não era o foro adequado para tratar da prorrogação do calendário e 43 

consequentemente da reposição das aulas, pois o calendário médico está inserido no calendário da UFMG, o 44 

que impede sua alteração. Ele propôs então que a alteração fosse contemplada no calendário para o 1º semestre 45 

de 2021, mas a proposta não foi aceita. Profa Silvana e Profa Ana Lúcia propuseram o retorno de todas as 46 

disciplinas, da CLM I a V, no formato presencial a partir de 2021-1, iniciando antes da data estipulada no 47 

calendário acadêmico. Proposta aprovada por todos. Prof. Ricardo considerou vergonhosa a postura do 48 

Colegiado em relação à demanda apresentada, assim também como a não manifestação dos representantes dos 49 

estudantes na reunião. Profa Eliane e outros representantes consideraram o Redoc um sistema falho, que 50 

apresenta muitas inconsistências  e exige, tanto dos docentes quanto da secretaria, um retrabalho para 51 

contabilizar as atividades que já fazem parte de outros sistemas validados como lattes. A secretária Edileusa 52 

alertou, no entanto, a necessidade de fazer as correções nos relatórios 2017, 2018 e 2019, uma vez que os dados 53 

deles constarão no Recad 2020, relatório departamental, e pode trazer impactos negativos ao setor, 54 

principalmente, no que se refere à oferta de vagas para contratação de novos docentes. Prof. Gabriel ressaltou 55 

mais uma vez a necessidade de alocação de professores no Estágio em Urgência e Emergência I. Também disse 56 

que o formato atual é inadequado, pois não permite uma real avaliação do estudante. Profa Eliane solicitou a ele 57 

que formulasse uma proposta de alteraçao do Estágio para ser apresentada na próxima reunião da CCD. Nada 58 

mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por mim, Edileusa Esteves 59 

Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Belo Horizonte, 10 de 60 

fevereiro de 2021. 61 


