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

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

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

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

Vasconcellos Comim, Marcio Weissheimer Lauria, Maria Aparecida C. Bicalho, Rosália Morais Torres Marcus 5 

Vinicius Melo de Andrade, Vinicius tostes Carvalho, os discentes Carlos Eduardo de Menezes e Souza Filho, 6 

Carolina Portugal Vieira e a Secretária Evanete Gomez Diniz. Participou como ouvinte a docente Maria Marta 7 

Sarquis Soares, pois ainda aguarda a homologação da eleição realizada em 07 e 08 de abril. Não 8 

compareceu: Prof. Ênio Roberto Pietra Pedroso.  1. Aprovação das atas: Foram apresentadas e aprovadas 9 

as atas da II Reunião Ordinária, a ata da III Reunião Extraordinária, IV Reunião Extraordinária e a ata da V 10 

Reunião Extraordinária de 2021. 2. Ordem do dia 2.1 – Pareceres dos projetos de pesquisa e extensão: O 11 

projeto “Fatores de risco como preditores de infecção relacionada aos dispositivos cardíacos eletrônicos 12 

implantáveis e utilidade dos escores PACE DRAP e PADIT” de interesse da Profa. Rose Mary Ferreira Lisboa 13 

da Silva teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “Desenvolvimento e validação de um questionário de 14 

rastreio de disfagia para aplicação em cuidadores de idosos com demência” de interesse da Profa. Maria 15 

Aparecida Camargos Bicalho teve parecer favorável e foi aprovado. O projeto “MicroRNA como marcador 16 

diagnóstico e prognóstico da doença renal diabética no diabetes tipo 1: revisão sistemática e meta-análise” de 17 

interesse do Prof. Fábio Vasconcellos Comim teve parecer favorável e foi aprovado. 2.2 -– Criação de Grupo 18 

de Pesquisa: Foi aprovada a criação do grupo de pesquisa “ Grupo de Pesquisa em Doenças Endocrino- 19 

Metabólicas Prevalentes” de interesse do Prof. Fábio Vasconcellos Comim. 2.3 – Criação de Grupo de 20 

Estudos: Foi aprovada a criação do grupo de Estudos “Grupo de Estudos em Semiologia Médica (GESEMIO) 21 

” de interesse do Prof. Paulo Henrique Costa Diniz 2.4 – Alteração de Regime de Trabalho: Foi apresentado 22 

o pedido de alteração de regime de trabalho do Prof. Fernando Antônio Botoni, de 20h para 40 horas, sem 23 

dedicação exclusiva. O pedido teve parecer favorável, visto que atende a todos os requisitos necessários para 24 

a mudança de regime solicitada, e foi aprovado, assim como toda a documentação apresentada. 2.5 – 25 

Profissional Voluntário: Foram apresentados e aprovados os contratos e os planos de trabalho dos 26 

profissionais voluntários Leonardo Meira de Faria, Dirceu Bartolomeu Greco (renovação), Maísa de Fátima 27 

Satiro Oliveira, Aline Sanches Oliveira e Ana Paula Abranches Fernandes Peixoto.  2.6 Informação: A Profa. 28 

Eliane comunicou a decisão do Processo de Sindicância do Professor Mateus Westin. O despacho Nº 29 

00041/2021/JUR/PFUFMG/PGF/AGU, emitido pela Procuradora-Chefe Adjunta Ludmila Meira Maia Dias, da 30 

Procuradoria Federal na UFMG, que determinou o arquivamento do processo 2.7 – Substituição da turma 31 

CLM V- Infecto Professor Manoel Otávio: a Profa. Eliane apresentou proposta de inserir uma nova turma de 32 

hematologia, a ser ministrada pela Profa. Suely Resende. Apontou que a exposição aos alunos à hematologia 33 

ainda é muito baixa no curso de medicina e que seria uma oportunidade de minimizar esta lacuna. Após ampla 34 
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discussão, os membros da Câmara entenderam que deveríamos continuar com a disciplina de infecto e que 35 

deveríamos procurar outro Professor para ocupar esta disciplina. 2.8- Outros assuntos: O Prof. Marcus 36 

Vinicius informou sobre a reunião do NDE, onde foi apresentada ao Colegiado para análise e aprovação as 37 

orientações para 2021/01. Foi incluída uma proposta de ajuste curricular para o período dos internatos, 38 

considerando a necessidade de adequar a carga horária ao tempo disponível no calendário dos próximos 3 39 

anos (2021 a 2023). Discutiu-se a proposta de redução da carga horária da disciplina Urgência e Emergência 40 

em cinquenta por cento. A redução de carga horária foi discutida e incompreendida pelos membros da Câmara. 41 

Foi sugerida pela Câmara a criação de um documento contemplando as perdas oriundas desta modificação 42 

que deverá ser apresentado na reunião do colegiado. Seguindo outros assuntos, o Prof. Gabriel Assis expôs 43 

o problema relacionado à condução do Prof. Rogério Gerspacher Lara na sua disciplina e informou que, 44 

embora tenha feito várias abordagens ao professor através de e-mail e celular para resolver a questão do 45 

ensino remoto, teve dificuldade para conscientizar o professor sobre a necessidade de fazer o registro no 46 

Teams para acompanhar os alunos nas atividades teóricas. A Câmara sugeriu que se fizesse mais uma 47 

tentativa de abordagem ao Prof. Rogério Lara, caso o problema persista, sugeriu-se que o caso seja levado 48 

às instâncias superiores, uma vez que já existem outras situações registradas no departamento sobre o mesmo 49 

docente.  O assunto disciplinas de IAPS I, II, III também foi discutido pelos membros da Câmara que 50 

consideram a disciplina IAPS III pouco estruturada.   Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a 51 

presente ata que segue assinada por mim, Evanete Gomez Diniz, Secretária do CLM, e pela presidente da 52 

Câmara, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Belo Horizonte, 14 de abril de 2021. 53 


