
 

 

 

  

 

 
 

ATA DA II REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO CLM 2021 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sala virtual da plataforma Zoom, realizou-se 1 

a II Reunião Extraordinária da Câmara do Departamento de Clínica Médica, presidida pela Chefe do 2 

Departamento Pró-Tempore, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Presentes: Ana Lúcia Candido, Enio Roberto 3 

Pietra Pedroso, Gabriel Assis Lopes do Carmo, Leticia Ferreira Gontijo Silveira, Marcio Weissheimer Lauria, 4 

Ricardo de Menezes Macedo, Silvana Spindola de Miranda, Vinicius tostes Carvalho, os discentes Gabriel 5 

Rocha e Luís Henrique Dias Lima e a Secretária Edileusa Esteves Lima. Ausente: Marcus Vinicius Melo de 6 

Andrade. Havendo número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão explicitando o motivo 7 

da sua convocação: Discussão e aprovação da carta de solicitação da reposição das atividades 8 

práticas das disciplinas CLM I, CLM II, CLM III, CLM IV e CLM V. Foi apresentada e discutida a carta que 9 

segue: Desde março de 2020, em função da grave pandemia desencadeada pelo vírus SARS-COV-2 10 

associado à síndrome respiratória aguda grave, as atividades didáticas no curso de Medicina da UFMG 11 

foram bastante prejudicadas já que houve suspensão completa delas até agosto de 2020 para os alunos até 12 

o 5º ano (10º, 11º e 12º Períodos tiveram atividades adaptadas neste ínterim). A partir de agosto 2020 13 

determinou-se que o curso de Medicina retornaria, porém as disciplinas seriam ministradas de forma remota 14 

exclusiva, sem possibilidade de desenvolver habilidades essenciais na prática médica e sem nenhum 15 

vínculo com a atenção à saúde em seus diversos níveis de atuação. Na época, havia a proposta de retorno 16 

às atividades práticas/presenciais em meados de outubro 2020. O que efetivamente não ocorreu e daí as 17 

disciplinas do CLM foram cursos teóricos, sem atendimentos de pacientes, e consequentemente, sem a 18 

aquisição adequada de habilidades que pudessem garantir a aprovação para as etapas seguintes do curso. 19 

Não houve nenhuma manifestação sobre como esta deficiência crucial deveria ser contornada. A atividade 20 

prática essencial nas disciplinas do curso médico desapareceu das discussões e, atualmente, não se fala 21 

em reposição de aulas práticas. Porém, as disciplinas médicas são essencialmente práticas, com muitas 22 

delas apresentando até dois terços de atividades em regime docente-discente-assistencial. Esta discussão 23 

sobre o grave prejuízo à formação de nossos estudantes vem sendo feita constantemente entre os 24 

professores e pelos estudantes. Assim, em face do evidente prejuízo dos nossos alunos em não terem curso 25 

prático durante a atual pandemia – como determina Nossas Diretrizes Curriculares aprovadas em 2014 – a 26 

Câmara Departamental do Departamento de Clínica Médica se reuniu em caráter extraordinário nessa data 27 

e foram tomadas as seguintes decisões: Considerando que há um “ Plano para o retorno de atividades não 28 

adaptáveis ao modo remoto na UFMG” datado de semembro de 2020; Considerando que as discilinas CLM 29 

I, CLM II, CLM III, CLM IV e CLM IV são, segundo suas próprias ementas aprovadas pelo Colegiado e 30 

Congregação e as Citadas Diretrizes Curriculares de nossa faculdade, disciplinas eminentemente práticas; 31 

Decide: Encaminhar ao Colegiado de Curso a decisão que tais disciplinas não se adaptam ao modo 32 

remoto e solicita que o Colegiado nos apresente, em caráter de urgência, um calendário – cuja extensão 33 

caberá ao Colegiado - de reposição das aulas práticas que reponha no mínimo 75% do curso prático para 34 



 

 

 

  

 

 
 
que os alunos possam ser aprovados nessas disciplinas. Prof. Marcio Lauria informou que encaminhou a 35 

carta aos coordenadores das disciplinas CLM I, II, III, IV, e V e que recebeu resposta apenas dos 36 

coordenadores de CLM I e II. De acordo com ele, a coordenação de CLM I manifestou apoio à carta e 37 

preocupação com a falta de aulas práticas da disciplina, já a coordenação de CLM II considerou que em 38 

2020-1 a forma de retorno da disciplina foi inadequada, mas considera que em 2020-2 houve uma melhora 39 

com a associação do ensino remoto, do ensino prático e das aulas de simulação e, por isso, não 40 

concordaram com o envio da carta ao colegiado. O discente Gabriel Rocha disse que os estudantes são 41 

favoráveis à reposição das aulas práticas e que o colegiado não terá condições de apresentar um 42 

calendário, conforme sugerido na carta, visto que o calendário é elaborado pela UFMG. Questionou ainda a 43 

o condicionamento da reposição das atividades à aprovação dos alunos nas disciplinas. A Profa Letícia 44 

argumentou que o ensino de CLM V teve uma melhora em relação a 2020-1. Ela disse que o número de 45 

atendimentos não modificou muito e que os alunos concordam com a prorrogação do semestre para repor 46 

as atividades. O Prof. Enio disse que os alunos do 7º e 8º períodos foram os mais prejudicados com o 47 

ensino remoto em 2020-1, pois, para eles, haverá pouco tempo para recuperar a deficiência do ensino. 48 

Ressaltou a importância de se manter os preceitos fundamentais do ensino e sugeriu que fosse aumentado 49 

o tempo de treinamento dos alunos, extendendo o 3º e o 4º trimestres em duas semanas no mínimo. Prof. 50 

Ricardo Menezes disse que a Liga que coordenada pode dar cursos de revisão de semiologia, colaborando 51 

assim com a reposição do conteúdo perdido. A Profa Ana Lúcia concordou com a sugestão de prorrogar o 52 

semestre e ressaltou a necessidade de enviar a carta ao colegiado com os ajustes sugeridos. O Prof. 53 

Vinicius concordou com o envio da carta, mas considera inviável a implantação das propostas ainda neste 54 

semestre. A Profa Silvana Spindola concordou com a sugestão de extender o semestre, mas alertou que o 55 

retorno da CLM I às atividades práticas em 2020-2 é inviável. De acordo com ela, a proposta deverá ser 56 

avaliada pelo Comitê de Biossegurança e não há equipamentos disponíveis para os alunos. Disse não ser 57 

favorável a carta nos moldes como se apresenta, pois, para implementar essas medidas, antes será 58 

necessário providenaciar os equipamentos de biossegurança. A Profa Eliane propôs incluir na carta a 59 

proposta de extender o semestre em mais duas semanas, retornar com as aulas práticas da disciplina CLM I 60 

e alterar a frase que condiciona a reposição das atividades práticas à aprovação dos alunos nas disciplinas. 61 

Proposta aprovada. Decidiu-se ainda que a carta com as alterações sugeridas deve ser encaminhada ao 62 

colegiado com o pedido de inclusão de pauta para a reunião do dia 03 de fevereiro. Nada mais havendo a 63 

tratar, para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada por mim, Edileusa Esteves Lima, 64 

Secretária do CLM, e pela presidente da Câmara, Profa. Eliane Viana Mancuzo. Belo Horizonte, 01 de 65 

fevereiro de 2021.  66 

Comentado [SSdM1]: Retirei a palavra vacinação. 

Pois, ainda não temos  para todos. 


