
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÃO DA FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 1ª SESSÃO 
Aos dez dias do mês de novembro de 2017, às doze horas na sala da Congregação da Faculdade de 
Odontologia, realizou-se reunião do Conselho Administrativo do CENEX – 1ª SESSÃO- sob a 
presidência da Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Coordenadora do Centro de Extensão da 
FO/UFMG. Compareceram os seguintes membros: Profa. Andréa Clemente Palmier, representante 
titular do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Profa. Sheyla Márcia Auad, representante 
titular do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, Profa. Amália Moreno, representante suplente 
do Colegiado de Graduação do Curso de Odontologia, a servidora Silvilene Giovana Martins Pereira, 
representante dos servidores técnico-administrativos e a discente Thainá Ângela da Silva Mendes, 
representante dos Bolsistas de Extensão. Ausência justificada do Prof. Marcos Daniel Septimio Lanza, 
representante titular do Departamento de Odontologia Restauradora, Prof. Evandro Guimarães de 
Aguiar, representante titular do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas e da Profa. 
Efigênia Ferreira e Ferreira, representante titular do Colegiado de Pós-Graduação do Curso de 
Odontologia. Havendo quórum regulamentar a Senhora Presidente cumprimentou a todos e abriu a 
sessão com pauta específica para homologação do resultado da eleição para Coordenação Geral do 
CENEX- biênio 2018-2020, realizada em 07 de novembro de 2017. Em seguida apresentou a ata da 
eleição, com o resultado final. O Colégio Eleitoral foi composto por 104 (cento e quatro) membros, sendo 
que o número de votantes foi 56 (cinquenta e seis) pessoas. Entre os votos válidos contabilizou-se 56 
(cinquenta e seis) a favor da chapa única; 00 (zero) votos em branco e 00 (zero) votos nulos. De acordo 
com o resultado obtido e em conformidade com o Art. 18 do Estatuto do CENEX, foi ELEITA a chapa 
composta pelos Professores Flávio de Freitas Mattos (Coordenador) e Walison Arthuso 
Vasconcellos (Subcoordenador), para cumprir um mandato de 02 (dois) anos, a partir do dia 18 de 
janeiro de 2018. Todos os presentes parabenizaram os professores pelo resultado da eleição. Não 
havendo outras manifestações o resultado da eleição foi HOMOLOGADO e a presente ata aprovada 
pelo Conselho Administrativo do CENEX. Finda a sessão, o Profa. Patrícia encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos. Belo Horizonte, 10 de novembro de 2017. 
 

 
 


