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Nº do Protocolo: 23122.036403/2021-49
São João del-Rei-MG, 05 de outubro de 2021.

Ata da 70ª (septuagésima) Reunião Ordinária da Assembleia
Departamental de Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei Campus Dom Bosco.
Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 17h28min (dezessete horas e
vinte e oito minutos) iniciou-se a reunião ordinária do Departamento de Medicina (DEMED) da UFSJ,
por webconferência, sob a presidência da professora Laila Cristina Moreira Damázio, subchefe do
Departamento de Medicina. Reuniram-se os professores: Alexandre Nunes Pessôa, Américo Calvazara
Neto, Brisa D'Louar Costa Maia, Carmen Marques Lopes, Geraldo de Assis Carvalho Junior, Gustavo
Souza Gontijo Garcia, Henrique Alvarenga da Silva, Isabela Silveira de Resende, Jacqueline Domingues
Tibúrcio, Joel Alves Lamounier, José Gabriel Knuppel, Júlio César Amaral Teixeira, Leonardo Jardim
Vaz de Mello, Luiz Antônio Pinto, Mara Júnia Campos Silva Amaral, Márcia Reimol de Andrade, Mylvia
David Chiaradia de Resende, Nicole Menezes Rangel, Paulo Maurício de Oliveira Vieira, Pedro Paulo
Trindade Resende, Rodrigo Chávez Penha, Rodrigo Leite Corrêa, Rosa Gouvêa de Sousa, Silvânia Carla
de Melo Pinel Machado, Tarso Magno Leite Ribeiro, Tatiana Teixeira de Miranda, Tatiana Viegas Rangel
de Andrade Reis e Valéria Azevedo Junqueira, e a auxiliar de secretaria, Fabiana Maria dos Santos Costa.
Havendo quórum, a subchefe do Departamento de Medicina, prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio,
presidente da assembleia, deu início à reunião apresentando as justificativas de ausência das professoras:
Mirian Diená Pastorini Jurgilas e Patrícia Silva Rodriguez. Terminadas as justificativas, as mesmas foram
aprovadas. Em seguida foi aprovada por unanimidade, a ata da assembleia realizada no dia 09 (nove) de
agosto de 2021 (dois mil e vinte e um). INFORME CMEDI: Após aprovação do pedido de informe da
CMEDI, com a palavra, a prof.ª Mylvia, membro do colegiado, informou que a secretaria da coordenação
disponibilizou o modelo do plano de ensino atual, mas que ainda está recebendo o plano no formato
antigo. Esclareceu alguns pontos sobre a elaboração do plano de ensino e informou aos docentes que há
itens que são permanentes e não podem ser alterados, pois é necessário estar de acordo com o Plano
Pedagógico do Curso (PPC), tais como: carga horária teórica e prática, código, nome da unidade
curricular, ementa, objetivos e bibliografia básica. Sugeriu que, a disciplina que não concordar com o seu
PPC, encaminhe as alterações que julgar apropriadas, como processo para o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) para ser apreciado em uma futura avaliação do Plano Pedagógico, porém, até o momento precisa
seguir a versão atual do PPC. Por fim, pediu a colaboração dos docentes e verificação dos e-mails com as
sugestões de modificações ideais para os planos de ensino que foram revisados por um grupo de docentes,
juntamente com o colegiado. Em seguida, a presidente pôs em discussão a pauta do dia quando da
convocação da reunião, a saber: Item um: Apreciação da solicitação de afastamento para conclusão
de Doutorado - processo nº 23122.031188/2021-90 - Interessada: prof.ª Brisa D'Louar Costa Maia;
Relatora: prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio: A relatora fez a leitura de seu parecer e proferiu o
seguinte voto "Pelo exposto, sou de parecer favorável ao pedido de afastamento para conclusão da tese
de doutorado da professora Brisa D'Loura Costa Maia". A respeito da distribuição dos encargos didáticos,
a prof.ª Brisa D'Louar, esclareceu que a Unidade Curricular "Sistema cardiorrespiratório" (40h), conforme
cronograma, será ministrada pela mesma, e algumas das aulas, o prof. substituto Alysson Dângelo de

Carvalho se dispôs a ministrar, após publicação da portaria que autoriza seu afastamento, caso esse seja
aprovado. Conforme informou a prof.ª Laila, os encargos da UC "Cuidado integral à saúde do Idoso"
(72h), serão distribuídos aos docentes da área de Medicina de Família e Comunidade: prof. Paulo
Maurício de Oliveira Vieira e prof.ª Patrícia Silva Rodriguez que se dispuseram a lecionar. Em relação à
disciplina optativa, a prof.ª Laila disse que não houve oferta para o período 2021/2 pela prof.ª Brisa.
Segundo a mesma, analisando a distribuição dos encargos, a documentação apresentada e considerando
que o período é relativamente curto (setembro/2021 a março/2022), julgou viável o afastamento da
docente interessada. Por fim, mencionou que a proposta de distribuição dos encargos supracitada, foi
apreciada pelo colegiado do curso, a pedido da prof.ª Brisa. Com a palavra, o prof. Joel, coordenador do
curso, informou que o colegiado foi de parecer favorável ao afastamento, desde que assegurado o
cumprimento dos encargos da docente. Após esclarecimentos, o voto da relatora foi aprovado por
unanimidade. Item dois: Levantamento das Necessidades de Capacitação e Qualificação dos
Servidores Docentes e Técnicos Administrativos lotados no Departamento de Medicina, para o ano
de 2022: De acordo com a discussão na assembleia realizada em agosto de 2021, a prof.ª Laila e a
auxiliar do DEMED, Fabiana Maria, informaram que após esclarecimentos das dúvidas pelo Setor de
Desenvolvimento de Aperfeiçoamento de Pessoas (SESED) em relação aos afastamentos para
qualificação (mestrado, doutorado, pós-doutorado), o DEMED encaminhou a planilha com as
informações referentes ao Levantamento das necessidades de capacitação e qualificação dos servidores
para o ano de 2022, preenchida por docentes e técnico administrativo, para inclusão das mesmas no PDP.
De acordo com a solicitação encaminhada por e-mail pelo referido setor da PROGP e enviada a todos os
servidores do DEMED e CMEDI, a inclusão no PDP é obrigatória para a concessão de afastamentos para
participação em congressos, eventos, treinamentos, qualificação (mestrado, doutorado, pós-doutorado)
dentre outras ações. Assim, o DEMED enviou para e-mail do setor solicitante a planilha com o
Levantamento das Necessidades de capacitação e qualificação dos servidores 2022, de acordo com prazo
pré-estabelecido. Posteriormente, também foi encaminhado aos servidores que preencheram as
informações, o e-mail enviado e a confirmação de recebimento do arquivo pelo setor da PROGP. Não
houve a necessidade de aprovação ad referendum, uma vez que, de acordo com os esclarecimentos, essa
etapa (previsão) não precisaria ser apreciada em assembleia departamental. Item três: Apreciação da
atualização do Programa de Desenvolvimento de Pessoas do Departamento de Medicina: A prof.ª
Laila, apresentou o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Pessoal Docente do
Departamento de Medicina para atualização. O intuito desse Programa é estabelecer o Programa de
Desenvolvimento de Pessoas do Departamento de Medicina os critérios de acordo com as finalidades
institucionais da UFSJ, para regulamentar o processo de afastamento dos docentes, para pós-graduação
Stricto Sensu e qualificação profissional em instituição nacional ou estrangeira. Foi disponibilizado o link
para os docentes atualizarem suas informações. Após atualização, o Programa de Desenvolvimento de
Pessoas do Departamento de Medicina foi aprovado por unanimidade. Item três: Apreciação do projeto
de pesquisa " O papel do exercício físico na melhora da qualidade de vida de mulheres
menopausadas", proposto pelos alunos 5º período na unidade curricular Prática de Investigação
Científica sob orientação da Prof.ª Jacqueline Domingues Tibúrcio; Relatora: prof.ª Isabela Silveira
de Resende: A relatora fez a leitura de seu parecer e proferiu o seguinte voto: "voto pela aprovação do
projeto". Em seguida, o voto da relatora foi aprovado por unanimidade. Item quatro: Indicação de
relator para o projeto de extensão "Estudo do corpo humano nas escolas de ensino médio e
fundamental do município de São João del-Rei" de autoria da prof.ª Laila Cristina Moreira
Damázio: Foi aprovada a indicação da prof.ª Jacqueline Domingues Tibúrcio como relatora do referido
projeto de extensão. Item cinco: Indicação de relator para o projeto de pesquisa "Metodologias
ativas versus métodos tradicionais: como aprender anatomia? ", de autoria da prof.ª Laila Cristina
Moreira Damázio: Foi aprovada a indicação da prof.ª Jacqueline Domingues Tibúrcio como relatora do
referido projeto de pesquisa. Item seis: Indicação de relator para o projeto de pesquisa "Estudo
comparativo do biomarcador procalcitonina entre pacientes internados e acometidos por Síndrome
da Disfunção Respiratória Aguda (SDRA), Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave da Covid 19 (SARS- CoV-2) " de autoria do prof. Américo
Calzavara Neto: Foi aprovada a indicação da prof.ª Isabela Silveira de Resende como relatora do
referido projeto de pesquisa. Item sete: Apreciação da comissão de avaliação de promoção da docente
Laila Cristina Moreira Damázio para à Associada (classe D); (a comissão é constituída por, no
mínimo, 3 (três) membros docentes posicionados na Classe D ou E da carreira do Magistério
Superior) - Membros indicados para compor a comissão: Joel Alves Lamounier - prof. Titular

/DEMED; José Batista de Jesus - prof. Associado/DEMED - Flávia Carmo Horta Pinto - prof.ª
Associada /DCNAT: Após esclarecimento, foi aprovada por unanimidade a indicação dos referidos
membros para compor a comissão de avaliação do processo de promoção da docente Laila Cristina
Moreira Damázio para Associada (classe D), cujo período de interstício mínimo termina em 04 de
dezembro de 2021. Item oito: Apreciação do projeto de pesquisa " Avaliação do impacto da
pandemia de covid-19 na formação de discentes cursando internatos médicos" de autoria da prof.ª
Tatiana Viegas Rangel Andrade Reis - Relatora: prof.ª Laila Cristina Moreira Damázio: A relatora
fez a leitura de seu parecer e proferiu o seguinte voto: "voto pela aprovação do projeto". Em seguida, o
voto da relatora foi aprovado por unanimidade. INFORMES CMEDI: Com a palavra, o prof. Joel Alves,
informou que a CAMEM (Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas) nos próximos
meses fará uma visita in loco para avaliação do curso. A prof.ª Laila então mencionou sobre a necessidade
de atualização das pastas dos docentes e currículos lattes. INFORMES DEMED: Item um: Reunião
PROEN / DPSIC / CMEDI / DEMED - Distribuição de encargos didáticos - Prof.ª Laila: A prof.ª
Laila informou sobre a reunião realizada com a Pró-reitoria de Ensino de Graduação juntamente com os
representantes do Departamento de Medicina, Coordenação do curso de Medicina/CDB e Departamento
de Psicologia, para oficializar os encargos obrigatórios que devem ser ofertados pelo DPSIC ao Curso de
Medicina. Esclareceu que desde a implantação do curso de medicina, foram disponibilizados 4 códigos de
vagas do DEMED para o DPSIC, no entanto o DPSIC alega que foi realizado concurso com os perfis de
vaga que atendem ao departamento de Medicina somente de 2(duas) das vagas. Após discussão, foi
acordado que o DPSIC permanecerá ofertando os encargos didáticos obrigatórios aprovados no Plano
Pedagógico do Curso (Introdução à Metodologia científica, Metodologia de Pesquisa Qualitativa,
Psicologia da Saúde, Saúde e Sociedade, Saúde Coletiva e Internato de Saúde Coletiva, referentes às
vagas ocupadas pelas docentes Cassia Beatriz e Sheila Miranda que totalizam 288h. Em seguida, a prof.ª
Laila explicou as controvérsias relacionadas às outras 2 (duas) vagas é que o DPSIC não está de acordo
em ofertar todos os encargos referentes às mesmas. Após discussão, a proposta oferecida pelo referido
departamento seria ofertar as Unidades Curriculares Práticas de Investigação Científica I, II e III e 3 (três)
disciplinas optativas. A referida proposta será apreciada primeiramente no DPSIC e posteriormente será
encaminhada para apreciação pela assembleia departamental do DEMED. Por fim, caso não haja
consenso, a situação será encaminhada para avaliação do Conselho Universitário (CONSU), acrescentou a
prof.ª Laila. Item dois: Período para Agendamento de Férias referente ao Exercício de 2022 - De
1º/08/2021 a 15/10/2021: A prof.ª Laila reforçou conforme informado na assembleia realizada no mês de
agosto, que os docentes realizem o agendamento das férias referente ao exercício de 2022 pelo menos até
o final do mês de setembro. A solicitação é para que a chefia possa ter um prazo para analisar e
homologar, uma vez que as férias dos docentes já deverão estar homologadas no dia 15 de outubro, que é
o prazo máximo. Item três: Retorno Gradual das Atividades (Resolução/CONSU nº 018, de
19/07/2021) - Prof.ª Laila: De acordo com a prof.ª Laila, a comissão do CDB, responsável pela avaliação
das solicitações de retorno gradual das atividades presenciais, informou que até aquele momento, havia
recebido somente os formulários de pedido de retorno das aulas presenciais laboratoriais da mesma.
Assim, a prof.ª Laila solicitou o preenchimento dos formulários aos docentes que pretendem retornar às
aulas presenciais nos laboratórios e enviá-los à Coordenação do Curso. A CMEDI encaminhará para o
DEMED e à Comissão. Informou ainda, que não será permitido o retorno das aulas práticas nos
laboratórios sem a anuência da Comissão responsável pela avaliação dos pedidos. Item quatro:
Solicitações de abertura de concurso para provimento de cargo para professor do magistério
superior - prof.ª Laila: A prof.ª Laila, solicitou o preenchimento e envio dos documentos, referentes à
solicitação de abertura de edital de concurso público (Formulário de solicitação, Anexos: Programa para
as provas e tabelas de pontuação), às áreas que ainda não os fizeram, conforme orientações encaminhadas
pelo DEMED. Estabeleceu o prazo até o início de outubro para o envio das solicitações. Caso não tenha
retorno, o DEMED providenciará os referidos documentos e incluirá como item de pauta para apreciação
na próxima assembleia. INFORMES COREME: com a palavra, o prof. Luiz Antônio, informou que a
residência em Clínica Médica vai abrir o primeiro edital pelo PSU (Processo Seletivo Unificado),
ofertando 4 (quatro) vagas, transitando entre o Hospital Nossa Senhora das Mercês e Ibiapaba.
Retificação: ata da 69ª (sexagésima nona) reunião ordinária da assembleia departamental de
medicina: Onde se lê "Em seguida foi aprovada por unanimidade, a ata da assembleia realizada no dia
09 (nove) de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um) ", Leia-se "Em seguida foi aprovada por
unanimidade, a ata da assembleia realizada no dia 12 (doze) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um)".
Não havendo mais assunto a tratar, encerrou-se a reunião na qual eu, Fabiana Maria dos Santos Costa,

auxiliar de secretaria do Departamento de Medicina, lavrei a presente ata, que se for aprovada, será
assinada por todos os presentes. São João del-Rei, 13 (treze) de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um).
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