
 

 

 

  

 

 

 

ATA DA I REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO CLM 2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, na sala virtual da plataforma Zoom, 1 

realizou-se a I Reunião Extraordinária da Câmara do Departamento de Clínica Médica, presidida pela Chefe 2 

do Departamento Pró-Tempore, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Presentes: Ana Lúcia Candido, Gabriel Assis 3 

Lopes do Carmo, Leticia Ferreira Gontijo Silveira, Marcio Weissheimer Lauria, Ricardo de Menezes Macedo,  4 

Vinicius tostes Carvalho, o discente Luís Henrique Dias Lima e a Secretária Edileusa Esteves Lima. 5 

Justificou ausência: Silvana Spindola de Miranda. Ausentes: Enio Roberto Pietra Pedroso, Marcus 6 

Vinicius Melo de Andrade e o discente Gabriel Rocha. Havendo número regimental, a Senhora Presidente 7 

declarou aberta a sessão explicitando o motivo da sua convocação: Discussão sobre as disciplinas não 8 

são adaptáveis ao ensino remoto, a pedido do Prof. Ricardo Menezes. O Prof. Ricardo encaminhou uma 9 

carta à Câmara Departamental na qual apresenta as seguintes questões: Em decorrência do retorno às 10 

atividades da graduação em nossa Escola, e considerando que: as disciplinas médicas são essencialmente 11 

práticas, com muitas delas apresentando até dois terços de atividades em regime docente-discente-12 

assistencial; desde março de 2020 em função da grave pandemia desencadeada pelo vírus corona-2-2019 13 

associado à síndrome respiratória aguda grave,  que determinou que a maioria dessas disciplinas fossem 14 

ministradas de forma remota, sem nenhum vínculo com a atenção à saúde em seus diversos níveis de 15 

atuação; a Universidade Federal de Minas Gerais em setembro de 2020 elaborou um Plano para o Retorno 16 

Presencial de Atividades não Adaptáveis ao Modo Remoto; a Faculdade de Medicina não conseguiu 17 

ministrar 75% das atividades práticas para cada aluno como forma de habilitá-lo para a prática da Medicina, 18 

como determina o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UFMG revisto em 2015.  Solicitamos 19 

convocação urgente e extraordinária da Câmara Departamental do Departamento de Clínica Médica da 20 

UFMG para que possa decidir, de acordo com o Plano para o Retorno Presencial de Atividades Não 21 

Adaptáveis ao Modo Remoto QUAIS DISCIPLINAS NÃO SÃO APLICÁVEIS a este plano e dar providências 22 

para a garantia INTEGRAL do ensino prático aos alunos de nossa Faculdade, cumprindo o seu Regimento 23 

Interno e o Projeto Pedagógico. De acordo com o Prof. Ricardo, o Departamento deve se manifestar sobre a 24 

adequação ou não das disciplinas ao ensino remoto e cobrar das instâncias superiores medidas para a 25 

solução do problema. Para ele há dois caminhos a seguir, retornar as aulas presenciais com todos os alunos 26 

e professores (o que seria inviável neste momento devido ao afastamento de alunos e professores) ou 27 

interromper o curso até que seja possível o retorno presencial e fazer um novo calendário que contemple 28 

pelo menos 75% das atividades práticas de cada disciplina. A Profa Ana Lúcia concordou que manter as 29 

disciplinas nas atuais condições é bastante difícil, pois o ensino está comprometido e não há definição de 30 

como sanar as deficiências dos alunos que foram aprovados sem ter o conhecimento necessário. A Profa 31 

Letícia disse que, em relação à disciplina CLM V, a situação não parece tão problemática, pois todos os 32 

alunos estão conseguindo participar das aulas práticas. O discente Luís Henrique acredita que a proposta do 33 

Prof. Ricardo não teria apoio dos alunos. De acordo com ele, há expectativa do retorno das atividades em 18 34 



 

 

 

  

 

 

 

semanas no próximo semestre, e a disciplina CLM IV está com o ensino prático otimizado. Ele sugeriu que 35 

fossem ofertados cursos intensivos para aprimoramento das técnicas. O Prof. Gabriel disse ter dúvida sobre 36 

a disposição dos alunos para fazer esses cursos extras e concorda que algo precisa ser feito, pois a 37 

situação está desanimadora. O Prof. Vinicius considera que seja o momento de cobrar a resposta de como 38 

as deficiências do ERE serão sanadas. O Prof. Marcio questionou a representatividade do departamento no 39 

NDE e a demora para tomar as decisões em relação ao retorno das atividades em 2020-1. Também 40 

considera necessário discutir se o ensino híbrido está sendo suficiente e acredita que a proposta de um 41 

semestre mais longo poderia ajudar na reposição das atividades. Profa Eliane defendeu a necessidade de 42 

construir uma proposta junto com os coordenadores de disciplinas para recuperar o ensino de clínica médica 43 

e minimizar o prejuízo na formação dos alunos. Como encaminhamento, decidiu-se elaborar a carta com 44 

uma proposta e encaminhá-la aos coordenadores de disciplinas para avaliação e sugestão. O documento 45 

final será apresentado e votado no dia 01 de fevereiro na CD e, em seguida, encaminhado ao Colegiado. 46 

Nada mais havendo a tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por mim, Edileusa 47 

Esteves Lima, Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Belo 48 

Horizonte, 27 de janeiro de 2021. 49 


