
UNIVERS',  `..9E FEDERAI DO ESPÍRITO SANTC 

ATA DP 	rIMA REUNIÃO DO 	'NSELHO DEPART' 	TAL fl  CENTRO 
l'AÉD 	N 	EMCONJUl 	OM P 1-  rn rElFtA 	ÃO L 	ISELHO 

DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR DO HUCAM, REALIZADA NO DIA 18/05/2000. 

Com a presença dos Conselheiros: Wilson Mário Zanotti, na presidência, Carlos Alberto 
Redins, Paulo Mendes Peçanha, Laerte Ferreira Damaceno, Antonio Louro Costa, decano 
do Departamento de Clínica Médica no exercício da Chefia, Fernando Antonio Colnago, 
Rosaura Bandeira Beato, Adércio João Marchesini, Galdino Luiz Zaganelli Filho, Cecilia 
Maria Figueira Silva, José Benedito Malta Varejão, Otávio Lima de Holanda, Robledo 
Fonseca Rocha, Giuliano Giovanelli Henrique, Glaucia Rodrigues de Abreu, Daniel de 
Siqueira, Carlos Roberto Roldi, Hudson Carneiro de Paula, Hélio Emanoel de Mattos 
Barreto, Rita de Cássia Duarte Lima, Liliane de Deus, Maria da Penha de Mattos 
Nascimento, Elton de Almeida Lucas, teve início a reunião. A — CONSELHO DE 
DELIBERAÇÃO SUPERIOR DO HUCAM: Comunicações - Protocolado 711049/00-
59 - Diretório Acadêmico de Medicina indicação dos acadêmicos Otávio Lima de Holanda 
e Robledo Fonseca Rocha, como representantes Titular e Suplente junto ao CDS. Para 
Homologação - 1 - Processo 2010/00-00 - Serviço de Ginecologia, extensão de carga 
horária de trabalho do médico Adauto Persici, de 20 para 40 horas. Parecer o relator, 
Prof. Rogério Bermudas de Souza, favorável. Homologado. Para ciência - Processos 
de prestação de contas dos meses de março a outubro de 1999, já analisados e 
homologados pelo Conselho de 	Curadores da UFES. B - 	CONSELHO 
DEPARTAMENTAL DO CBM/UFES: Para Homologação - Processo 3172/00-39 — 
Departamento de Pediatria, afastamento parcial da Professora Cecília Maria Figueira 
Silva, para cursar Pós-Graduação em nível de Mestrado junto ao Núcleo de Doenças 
Infecciosas da UFES, a partir de 20/08/99 e por um período de 24 (vinte e quatro) meses. 
Parecer do relator Professor Daniel de Siqueira, favorável. Homologado. Processo 
452/00-59 — Departamento de Prótese Dentária, afastamento parcial da Professora Ana 
Paula Camata Nascimento, para cursar Pôr-Graduação em nível de Mestrado junto ao 
curso de Odontologia da UFES, a partir de março de 2000 e por um período de 24 (vinte e 
quatro) meses. Parecer da relatora Professora Rita de Cássia Duarte Lima, favorável. 
Homologado. Processo 451/00-96 — Departamento de Prótese Dentária, afastamento 
parcial da Professora Claudia Machado de Almeida Manos, para cursar Pós-Graduação 
em nível de Mestrado junto ao curso de Odontologia da UFES. Parecer da relatora 
Professora Rita de Cássia Duarte Lima, favorável. Homologado. Processos 2688/00-66 
— Departamento de Pediatria, alteração do regime de trabalho da Professora Eneida 
Fardim Perim, e 2792/00-88 — Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, alteração do 
regime de trabalho do Professor Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior, informado pelo 
Conselheiro Galdino Luiz Zaganelli Filho, representante do CBM junto ao CEPE, que de 
acordo com as Resoluções 59/92, 44/94 a tramitação dos processos deste teor devem 
ser encaminhados do Departamento direto para o CEPE, para julgamento da sua 
excepcionalidade, após ao Conselho Departamental e só então à CPPD. Informa ainda 
que o processo do Professor 
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"I` 'nmpanhamento de eventos a iarianos na Região Metropolitana de Vitória", 
onsável Professor Luiz Herkenh Vieira. Ho! logado. Processo 9793/9641 — 

Departamento de Ciências Fisiológica relatório fina do projeto de pesquisa "Níveis de 
compostos nitrogenados e glicose no soro sanguíneo de ratos intoxicados com chumbo", 
responsável Professor Galdino Luiz Zaganelli Filho. Homologado. C - Comunicações - 
Da Comissão de Residência Médica, solicitação para que os Residentes ingressos nos 
anos de 99 fiquem dispensados da apresentação da Monografia Final. Entendido por 
todos os Conselheiros que as novas regras aprovadas quando da reformulação do 
Regimento da Residência Médica, valeriam para os alunos ingressos a partir de 2000. 
PARALIZAÇÃO SERVIDORES - situação causa preocupação, tanto para as atividades 
acadêmicas, como para o atendimento no Hospital. Gera insatisfação nos alunos pois 
não sabem como ficará o aprendizado, já que os ambulatórios atendem precariamente, e 
sem compromisso de reposição de aulas. Professora Glaucia, faz o retrato da greve 
visto pela ADUFES, onde na primeira assembléia , haviam apenas 08 Instituições, das 
menores, paradas, 	e que na segunda assembléia duas já haviam retornado às 
atividades normais. E que não há ainda indicativo de greve proposto pela ANDES. Há 
preocupação com relação aos professores substitutos, cujo contrato de trabalho tem 
tempo para terminar, e que não podem aderir ao movimento, bem como aos que estão 
em estágio probatório. Professora Cecília, tem preocupação com o Hospital onde a 
situação já é critica, por falta de pacientes e a indecisão dos Departamentos que não 
sabem se param ou não, e o Colegiado precisa criar condições mínimas para que os 
alunos sejam aprovados, pois os calendários para prova de Residência Médica, 
continuam sempre sendo obedecidos, havendo ainda o agravante do Internato 
Obrigatório, que não tem como fazer rodízio, ficando turmas com etapas a serem 
cumpridas e lacunas abertas no aprendizado. No curso de Farmácia, os professores já 
decidiram, só param quando não tiver alunos. Odontologia, problemas no último período, 
já que ha disciplina com dois professores e, um, aderiu à greve, o Colegiado trabalha 
com a segunte opção: ou a disciplina funciona como um todo ou não tem como fazer a 
avaliação final. A Direção do HUCAM, informa que há apenas alguns Hospitais parados, 
mesmo assim nestes o atendimento aos pacientes agendados, e serviços considerados 
essenciais atendem normalmente, também na UFRJ, funcionários asseguram 
atendimento já agendados e aos programas essenciais. Direção da entidade entende e 
apoia, considerando a responsabilidade funcional e o motivo da greve. No HUCAM o 
comando de greve radicaliza e faz a triagem dos pacientes, e há liberação para 
atendimento apenas aos programas da AIDS e diabetes, intemações só com autorização 
do comando. Os Conselhos, considerando a preocupação que causa o fato das triagens 
serem feitas por pessoal não habilitado, deliberam a criação de uma Comissão para 
negociar junto ao comando o acesso ao Hospital, de todos os pacientes agendados e dos 
programas especiais, e tentar o entendimento de que há diferença entre os cursos da 
UFES, e a responsabilidade do CBM/HUCAM junto à comunidade é de preservação da 
vida, que corre risco de ficar sem atendimento, quando as vezes o Hospital é a única e 
última esperança. Para composição da Comissão de negociação, foram indicados os 
Professores Luiz Fernando Soares de Barros, presidente, Délio Delmaestro, 
representante do HUCAM, Erich Freitas Cury, representante estudantil, Maria Cristina 
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Ramos, representante do Departamento de Enfermagem e Conceiç de Cássia Almeida 
dos Santos, represent-nte dos Funcionários. 	)r impossibilick 	do Professor Luiz 
Fernando, em aceitar, foi indicado, pela Direção dos Conselhos, o nome do Professor 
Alex Assis de Carvalho, para presidente. Nada mais havendo foi declarada encerrada a 
sessão. Em, 18/05/2000. 	 
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