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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA/ASSEMBLÉIA DEPARTAMENTAL DE 14 DE SETEMBRO

DE 2011. Aos quatorze dias do mês de setembro, às 13:30 horas, na sala 2609, do

prédio da Faculdade de Odontologia, mediante prévia convocação, reuniu-se a

Câmara/Assembléia do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade

de Odontologia da UFMG, sob a presidência da Sra. Chefe do OPO, Profa Miriam

Pimenta Parreira do Vale e a presença dos seguintes professores: Profa. Hizabeth

. Maria Bastos Lages.. Sub-Chefe do Departamento, Alexandre Fortes Drummond,

Fernanda Bartolomeu Freire Maia,' Henrique Pretti, lsabela Alrnelda Pordeus, José

Ferreira Rocha Júnior, Júnia Mari'a Cheib Serra Negra, Leonardo ForestiSoares de

. Menezes, Maria de Lourdes de Andrade Massara, Saul Martins de Paiva e Sheyla

Márcia Auad. Deixaram de comparecer com justificativa os servidores técnico-

administrativos em educação Geraldo Magela Gomes (por se encontrar de férias) e

Sandra Helena da Silva. A Profa Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar está em

afastamento do país para o pós-doutorado. O Diretório Acadêmico ainda não indicou o

nome do estudante para representação discente. PAUTA: 01) Discussão e votação da

ata do dia 08 de junho de 2011. 02} Comunicações; 03} Aprovações "ad referendum"

a) Memorando nº 39/2011/0PO de 17/08/11, indicando a Profs. Isabela Almeida

Pordeus para dar parecer consubstanciado do pedido de Progressão Horizontal

Docente do prof. Saul Martins de Paiva, nível 11 para nível 111 da classe de Prof.

Associado com interstício em 26/08/2011; b) Memorando- nº 40/2011/0PO de

17/08/2011, indicando a profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra para dar parecer

consubstanciado do projeto de pesquisa' intitulado "Utilização de aparelhos

ortodônticos funcionais pré-fabricados do tipo Trainer no tratamento precoce de má

oclusão erl! Saúde Coletiva" que será coordenado pelo prof. Henrique Pretti; c)

Memorando nº 42/2011/0PO de 06/09/2011 designando os professores Fernanda

BartolomeoFreire Maia e Saul Martins de Paiva,respectivamente titular e suplente,

junto a Comissão de Biblioteca/FO/UFMG. 04} Discussão e votação do parecer feito

pela Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra, do Projeto dePesquisa intitulado "Utilização

. de aparelhos ortodônticos funcionais pré-fabricados tipo Trainer no tratamento

precoce da má oclusão em Saúde Coletiva", que será coordenado pelo Prof. Henrique.

5} Discussão e votação do parecer feito pela Profs. Profa Isabela Almeida Pordeus

sobre o pedido de progressão horizontal docente do Professor Saul Martins dePaiva,

da categoria de Professor Associado 11 para 111, com interstício em 26/08/2011. 06-
. . .

Outros assuntos. 07 - Palavra franca. Com o "quorum" atingido, a.Sra. Chefe iniciou a
. .

35 reunião. PAUTA: PRIMEIRO PONTO DA PAUTA: A Sra. Chefe colocou a ata em votação.

36 Após sugestões de correção de erros de redação, a éitafoiapróvada. SEGUNDO PONTO

37 DA PAUTA: A Sra. Chefe fez as seguintes comunicações: a} Lembrou a todos sobre a o

38. evento "UFMG Conhecimento & Cultura 2011", que acontecerá de 17 a 21 de outubro,

39 reforçando a importância da participação dos docentes e alunos bolsistas. Pediu a

.40"'~,compreensão quandoos.alunosjusttftcarem ausênciaypodendo pedir que esta seja

41' comprovada. Solicitou que os docentes. evitem avaliações nesse período: b) Lembrou :

-- - - , " . - - '., r - ~ , -:. ',;

- ,
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a todos sobre o documento "Afastamento do país", enviado por email. Pediu que

todos prestem atenção ao que está solicitado e que o preencham sempre que for

necessário pedir afastamento do país; c) Informou que o Colegiado de Graduação

solicitou indicação de cinco nomes de professores do OPO para tutoria acadêmica, que

será implantada no novo currículo, como fase experimental. Foram, então, indicados

os nomes dos professores Elizabeth, Isabela, Júnia, Henrique e Sheyla; d) Informou que

48 saiu publicado no boletim da- UFMG, a resolução número 132011, que estabelece

normas para o Programa de Iniciação Científica Voluntária da UFMG; e) solicitou que

olhem sempre os escaninhos, para que verifiquem às correspondências. TERCEIRO

PONTO DA PAUTA: A Sra. Chefe solicitou autorização para colocar em discussão e

votação em bloco todos os"ad referenduns". Leu todos e colocou-os em discussão. O

Prof. Leonardo Foresti Soares de Menezes perguntou sobre .o projeto do Prof.

Henrique Pretti ("ad referendum" letra b), questionando o que são os aparelhos tipo

Trainer. O prof. Henrique esclareceu a dúvida. Não havendo mais nenhuma dúvida,

foram aprovados. QUARTO PONTO DA PAUTA: AProfª. Júnia Maria Cheib Serra Negra

falou sobre o projeto, informando que está bem embasado cientificamente e com

metodologia adequada para s[eu desenvolvimento, justificando então o seu parecer

favorável. O Prof. Leonardo FFresti Soares de Menezes e o Prof. José Ferreira Rocha

Junior pediram esclarecimentos ao Prof. Henrique sobre o que são aparelhos tipo

Trainer. O professor Henrique esclareceu a dúvida. O Prof. Leonardo considerou

inadequado para ser executado por um recém-graduàdo, por considerar que não

teriam experiência para isso. O parecer foi colocado em discussão e votação, sendo

aprovado. QUINTO PONTO DA PAUTA: AProfª. Isabela Almeida Pordeus discorreu

sobre o parecer sobre o P9dido de progressão horizontal do professor Saul da

categoria d~ professor Asso~iado ~I .para 111, dest~cando as. inúmeras ~tuações. do

professor e Informando que sua media depontuaçao, nos dOISanos avaliados, fOI de

1301 pontos, sendo portanto favorável a aprovação. Colocado em discussão e votação,

o parecer foi aprovado .. SEXTO PONTO DA PAUTA: Outros Assuntos: a} A Srª. Chefe

Profª. Miriam informou que a Câmara/Assembléia Departamental tem que discutir e

. 71 definir os itens do edital pará Professor Titular. Salientou a importância de se definir

72 cuidadosamente o perfil do Professor que se quer ter no OPO. Durante a discussão, ela

73 justificou, falando não como c1hefemas como docente do OPO, os motivos pelosquais

74 está convencida de que o concurso deverá ser para a área de Odontopediatria.

75 lembrou que a geração da vàga se deu por causa da Odontopediatria, pois é a área

76 "'que tem professor associado para indicar como gerador de vaga. Os professores José-

77 Ferreira Rocha Junior e Alexandre Fortes Drummond manifestaram sua concordância

. 78 com essa ponderação. Colocado em votação, todos aprovaram. Com relação aos

79 outros pontos do edital, após discussão, decidiu-se: regime de Dedicação Exclusiva, ser

80· doutor em Odontologia na área de conhecimento Odontopedíatrta.Duanto ao perfil,

81 decidiu-se o que se segue, consonante com o artigo 29 do capítulo 111 da Resolução

82·.complementar Numero 02.;.21010: "Ci candidato deverá demonstrar potenciatoara.o
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83 exercício de liderança, fundada em competências na área de Odontopediatria e

84 expressaem Programas de Pós-Graduaçãorealizados e em relevante experiência de
i
85 ensino, administração universitária e orientação de grupos de pesquisa e extensão,

86 bem como em praeminente produção acadêmica, mensurada em termos de efetivos
!

87 resultados". O período de inscrição será de 180 dias. Os tipos de prova serão: Título,

88 Apresentação de Seminário (tema a cargo do candidato) e Arguição de Mernorial. Em ".
í

&9 relação ao escopo· do tema do seminário, definiu-se avaliar a. pertinência da

90. abordagem. a' ser feita pelo candidato, sob os objetos centrais de reflexão e pesquisa

91 nas áreas 'de conhecimento dó OPO e/ou de sua atuação. A pontuação é definida pela

~2 banca, que será composta pela Egrégia Congregação da Unidade. b) A Srª. Chefe Profª.

93 Miriam distribuiu uma cópia da gradecurrlcular para cada membro, para que os

~4 nomes das disciplinas e suas respectivas cargas horárias no novo currículo fossem

?5 conferidas. Durante a discussão, a Sra. Chefe confirmou que a disciplina "Estágios em

96 Ações Coletivas I" está alocada no OPO e será realizada extra-muros. lembrou que

·97 Grupos de Discussão e Seminários estão inseridos como atividade prática e serão assim

18 computadas. A Profa Júnia informou que ainda não está definida a maneira corno a

~9 disciplina "Estágios em Urgências Odontológicas" será desenvolvida. A Profa Isabela

VO sugeriu que fosse modificado o nome da disciplina "Noções em Odontopediatria", por

Di considerá-Io pouco atraente. Como não houve uma definição de um novo nome, a

D2 Profa Miriam o modificará posteriormerrte. As disciplinas "Noções de Odontopediatria"

03 e "Inter-relação da Ortodoritia com a Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia e Pediatria

04 ficaram sem definição dos períodos em que serão ofertadas. Após fazer outros

)5 . esclarecimentos, a Profa Miriam colocou em votação, sendo aprovado por todos. c) A

D6 Srª. Chefe Profs, Miriam informou que recebeu o Ofício CPPD-CIRCUlAR.D07/11 -

D7 PROVIMENTO DE. VAGAS DE rv'IAGISTÉRIO.A professora explicou .que a CPPO irá

D8 analisar os Planejamentos de Atividades dos departamentos da UFMG que pleitearem

09 ampliação de seu quadro docente. Para a elaboração do documento, de acordo cOm as

10 .instruções recebidas pela Circular, a professora sugeriu uma Comissão composta pelos

11 Professores Miriam Pimenta parreira do Vale, Elizabeth Maria Bastos lages, Saul

12 Martins de Paiva e Sheyla Márcia Auad. A Profª. Sheyla sugeriu que a Profs. Isabela

13 Almeida Pordeus participasse da comissão que elaborará o documento a ser enviado a

14 CPPD, o que. foi aprovado por todos. A Prof". lsabela relernbrou que, ao fazer a.

15 solicitação de vaga, é preciso considerar todos os indicadores de atuação dos docentes

16e nãoapenas íLCDSM.A Srª, ChefeProfª.Mjriamcomplementou dizendo.que o que é

,17 mais considerado agora, nesse sentido, é o número de alunos formados. Deverão ser

18 também colocados no documento os planos a curto, médio e longo prazos. d) A Srª.

19 Chefe Profs. Miriam falou sobre o Programa de Desenvolvimento Humano na

20 Odontologia, sugerindo que o Projeto Ciclo de Estudos em Odontologia para Docentes

,21 faça parte desse programa, Todos os presentes foram favoráveis. e) Profs, .Fernanda

22 . sol~çi.~.Qu}érias..,no período de 3). .de outubro a 14 de nQvemRIo,.c!e20,l1, para'

23 acompanhar o n:aridQ em viagem ao' Chile, quando participará' de um congresso. A .

-! . - -' - - - " - . - . - - -
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124 Câmara aprovou, mas solicitou que ela verificasse se ainda haveria tempo para a
125 entrada dessa solicitação na Sessão de Pessoal. f) A Srª. Chefe Profê. Miriarn informou

126 que foi solicitado pelos Cirurgiões-Dentistas Daniel Santos Fonseca e Camilo de Aquino

127 Melgaço à Chefia do OPO para atuarem como profissionais voluntários, no Curso de

128 Especialização em Ortodontia, no período de 14 de setembro de 2011 a 15 de

129 dezembro de 2011, supervisionados respectivamente pelos Professores Alexandre

130 . Fortes Drummond e Leonardo Foresti Soares de Menezes. Colocados em discussão e ,

131 votação foram aprovados.SÉTIMO PONTO DA PAUTA: Palavra franca: hão houve

132. manifestações. A seguir foi encerrada a reunião e, para constar, eu,. Maria de Lourdes

133 . de Aildrade Massara, Secretária "ad-hoc" designada pela "Sra. Chefe, lavrei e "assino a

134 presente ata, que será colocada em discussão e votação na próxima reunião e, se

135. aprovada, será subscrita pelo membros a ela presentes. Ata aprovada no dia 3V de

136'M)Ir'f,m.-b.o 2oJi. ~ " ."
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