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

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

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

presidida pela Chefe do Departamento, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Presentes: Gabriel Assis Lopes do 4 

Carmo, Leticia Ferreira Gontijo Silveira, Marcio Weissheimer Lauria, Ricardo de Menezes Macedo, Silvana 5 

Spindola de Miranda, Vinicius tostes Carvalho, os discentes Luís Henrique Dias Lima e as Secretárias 6 

Edileusa Esteves Lima e Evanete Gomez Diniz. Participaram como ouvintes os docentes Ana Lúcia Candido, 7 

Marcus Vinicius Melo de Andrade e Ênio Robero Pietra Pedroso, pois ainda aguardam a homologação da 8 

eleição realizada em 08 e 09 de março. 1. Aprovação das atas: Foram apresentadas e aprovadas as atas 9 

da I Reunião Ordinária e a ata da III Reunião Extraordinária de 2021. 2. Atos Ad Refrendum: Foram 10 

referendadas as seguintes aprovações: Projeto de pesquisa sobre “Controle de hipertensão arterial e 11 

diabetes Mellitus no Vale do Mucuri”, de interesse do Prof. Antônio Luiz Pinho Ribeiro, e o Plano de Trabalho 12 

de Profissional Voluntário do Prof. Flávio Chaimowicz. 3. Informação: Profa Eliane comunicou que voltará a 13 

solicitar o relatório INA para análise e aprovação da Câmara, enquanto o sistema Redoc apresentar os 14 

problemas de inconsistência na importação dos dados dos docentes. Os membros definiram a data de 15 

15/05/21 para entrega do relatório 2020 e do plano de trabalho 2021. 4. Ordem do dia. 4.1 – Pareceres dos 16 

projetos de pesquisa e extensão: O projeto “Estudo Multicêntrico Latino-americano em Genética na 17 

doença de Parkinson - LARGE-PD (Latin American Research consortium on the GEnetics of Parkinson’s 18 

Disease)”, de interesse do Prof. Francisco Eduardo Costa Cardoso, teve parecer favorável e foi aprovado. O 19 

projeto “Avaliação da implementação da isoniazida 300mg para o tratamento da infecção latente da 20 

tuberculose”, de interesse da Profa Silvana Spindola de Miranda, teve parecer favorável e foi aprovado. O 21 

projeto “Canabidiol para tratamento de sintomas neuropsiquiátricos na doença de Alzheimer e seus efeitos 22 

sobre biomarcadores da doença: um ensaio clínico duplo-cego, controlado por placebo”, de interesse do 23 

Prof. Paulo Caramelli, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Avaliação da qualidade óssea em 24 

pacientes com síndrome de Cushing através do escore de osso trabecular”, de interesse da Profa Beatriz 25 

Santana Soares Rocha, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Características clínicas e 26 

dermatológicas do carcinoma basocelular nos pacientes do fototipos V e VI, de interesse da Profa Flávia 27 

Vasques Bittencourt, teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “UFMG participa: subprojeto de 28 

avaliação de funcionalidade, mobilidade, cognição e qualidade de vida em moradores da região de Mariana 29 

que tiveram COVID”, de interesse da Profa Valéria Maria Augusto, teve parecer favorável e foi aprovado. O 30 

projeto “Núcleo Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Assistência em Nódulos e Câncer de Tireoide da 31 

UFMG”, de interesse do Prof. Gustavo Cancela e Penna, foi colocado em diligência. 4.2 – Alteração de 32 

Regime de Trabalho: Foi apresentado o pedido de alteração de regime de trabalho da Profa. Luciana 33 
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Baptista Pereira, de 20h para 40 horas, sem dedicação exclusiva. O pedido teve parecer favorável, visto que 34 

atende a todos os requisitos necessários para a mudança de regime solicitada, e foi aprovado, assim como 35 

toda a documentação apresentada. 4.3 – Horário Especial: Foi apresentado e aprovado o pedido de horário 36 

especial do Prof. Fernando Antônio Botoni, conforme Parecer CLM 11-21. 4.4 – Alteração da tabela de 37 

pontuação – Concurso de Prof. Substituto: Profa Eliane apresentou a tabela de pontuação para seleção 38 

de professor substituto e propôs as seguintes alterações: Passar de 15 para 16 a pontuação da Residência 39 

em Clínica; passar de 05 para 08 pontos a Residência em Especialidades e não excluir a possibilitada de 40 

seleção de profissionais que tenham especialidade em neurologia ou dermatologia.  Propostas de alteração 41 

aprovadas. 4.5 - Anuência para criação de disciplina – CPG: Foi apresentado e aprovado o pedido do 42 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto para a criação da disciplina optativa 43 

Introdução à Realização de Revisão Sistemática e Metanálise, com carga horária de 30 horas. 4.6 -  44 

Profissional Voluntario: Foram apresentados e aprovados os contratos e os planos de trabalho dos 45 

profissionais voluntários Leonardo Maurício Diniz e Walter dos Reis Caixeta Braga. 4.7 – Plano de Ensino 46 

CLM IV (2021-1): Profa Eliane informou sobre o andamento da disciplina CLM IV e disse que os alunos 47 

precisam ter momentos específicos para discussão dos casos. Uma possibilidade seria dividi-los em grupos 48 

e, enquanto um grupo faz atendimento, o outro faz a discussão dos casos. Disse também que é preciso 49 

adotar uma medida alternativa para aqueles estudantes que não estão indo ao centro de saúde. Propôs a 50 

utilização da metodologia TBL, Team Based Learning ou Aprendizagem Baseada em Equipes, mas 51 

necessitará de professores que possam assumir este encargo didático. Prof. Marcus Vinícius propôs que o 52 

Laboratório de Simulação também fosse utilizado. Ficou acordado que, havendo professores disponíveis, 53 

essa metodologia será adotada como projeto piloto no próximo semestre. 4.8 – Tabela de pontuação para 54 

concurso de professor do magistério superior: Profa Eliane apresentou a tabela e informou que manteve 55 

os mesmos quesitos de avaliação e a mesma pontuação utilizados no último concurso. Após apresentação a 56 

tabela foi aprovada. 4.9 - Outros assuntos: Profa Eliane apresentou o pedido do Prof. Ricardo Menezes 57 

para compor as equipes de cuidado intensivo ao paciente grave acometido pela Covid-19, mas, por estar 58 

afastado das atividades presenciais por risco e pertencer ao regime DE, ela considerou ser inviável 59 

concessão da anuência. Os membros concordaram e afirmaram que ele poderá participar somente na 60 

condição de voluntário. Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue 61 

assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Eliane 62 

Viana Mancuzo. Belo Horizonte, 10 de março de 2021. 63 


