
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ODONTOPEDIATRIA E ORTODONTIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 25 DE 3 

MAIO DE 2016.Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2016, às 12h30min, na sala 4 

2609, do prédio da Faculdade de Odontologia, mediante prévia convocação, reuniram-5 

se, na Câmara/Assembleia do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da 6 

Faculdade de Odontologia da UFMG, sob a presidência da Sra. Chefe do OPO, Profa. 7 

Miriam Pimenta Parreira do Vale, os seguintes professores: Carolina de Castro 8 

Martins, Cristiane Baccin Bendo Neves, Elizabeth Maria Bastos Lages, Fernanda 9 

Bartolomeo Freire Maia, Fernanda de Morais Ferreira, Isabela Almeida Pordeus, José 10 

Ferreira Rocha Júnior, Leniana Santos Neves, Leonardo Foresti Soares de Menezes, 11 

Lucas Guimarães Abreu, Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar e Saul Martins de 12 

Paiva. Deixaram de comparecer, com justificativa, o Prof. Alexandre Fortes Drummond 13 

e o Prof. Henrique Pretti. A Profa Júnia Maria Cheib Serra está afastada para 14 

realização de Estágio Pós-Doutoral fora do país e, a Profa Sheyla Márcia Auad, por 15 

motivo de saúde. Com o “quorum” atingido, a Sra. Chefe, Profa. Miriam Pimenta 16 

Parreira do Vale, iniciou os trabalhos, para cumprir a seguinte pauta:1- Comunicados; 17 

2- Aprovação das Atas dos dias 19/04/2016 e 04/05/2016. 3-Aprovação “ad 18 

referendum”; 4-Distribuição de vagas de expansão de docentes; 5-Edital para 19 

concurso das Áreas de concentração do departamento6-Formação da banca para 20 

concurso de professor substituto7-Outros assuntos8-Palavra franca. PRIMEIRO 21 

PONTO DA PAUTA: a) A Sra. Chefedo OPO, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, 22 

deu início à reunião informando que estão abertasas inscrições para o processo 23 

seletivo de professor substituto do OPO, para a área de Ortodontia. As inscrições 24 

encerram-se no dia 2 de junho de 2016. A seleçãoé regida pelo Edital nº 287, de 17 de 25 

maio de 2016, publicado no D.O.U. de 18 de maio de 2016, retificado pelo Edital nº 26 

292, de 19 de maio de 2016, publicado no D.O.U de 20 de maio de 2016. Segundo a 27 

Sra. Chefe, há apenas um inscrito, até esta data. Trata-se do candidato Davidson 28 

Fróis Madureira. A Sra. Chefe informou que a seleção ocorrerá a partir do dia 8 de 29 

junho de 2016, podendo se estender por mais dias, caso o número de inscritos assim 30 

o exija.b)Sobre a eleição de representante Técnico-Administrativo junto à 31 

Câmara/Assembleia, a Sra. Chefe esclareceu que, embora haja apenas um técnico 32 

dos dois lotados no Departamento que pode candidatar-se, é necessária a publicação 33 

de Edital. Os dados para a elaboração deste documento já foram encaminhados à 34 

Diretoria, responsável pelo processo. SEGUNDO PONTO DE PAUTA:A Sra. Chefe 35 

colocou em discussão e aprovação a ata do dia 19/04/2016. O Prof. José Ferreira 36 

Rocha Júnior solicitou a correção do número de dias pendentes de averbação na ata 37 



do dia 04/05/2016. Segundo o Professor, são 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, e 38 

não 600 (seiscentos), como consta na ata em questão. A Profa Cristiane Baccin Bendo 39 

Neves solicitou a inclusão do sobrenome “Neves” ao seu nome, que apresenta essa 40 

incorreção na ata do dia 19/04/2016. Sem mais observações, a ata do dia 19/04/2016 41 

foi APROVADA. A Sra Chefe colocou em discussão e aprovação a ata do dia 42 

04/05/2016: APROVADA.TERCEIRO PONTO DA PAUTA: Participação da Profa 43 

Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar no curso de “Auxiliar em Saúde Bucal”, 44 

oferecido pelo CENEX. APROVADO. QUARTO PONTO DA PAUTA: A Sra. Chefe 45 

comunicou o recebimento, no último 10 de maio, do Ofício CPPD/123/2016, remetido 46 

pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) ao Departamento, por meio 47 

do qual informa que a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) foi favorável 48 

à alocação de 3 (três)vagas no OPOde Professor Adjunto Classe A, em caráter de 49 

expansão. A Sra. Chefe, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, abriu a palavra para 50 

que os professores pudessem manifestar-se sobre a distribuição dessas vagas. A 51 

Profa Isabela Almeida Pordeus disse ter analisado atentamente a documentação que 52 

trata da distribuição de docentes na UFMG e, após esclarecer detalhadamente os 53 

critérios levados em conta pela Universidade para alocar os docentes, constatou que 54 

deveriam estar alocados no Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, 55 

atualmente, 22 (vinte e dois) professores. Segundo a Profa Isabela Almeida Pordeus, 56 

em que pese a alocação de 3 (três) novas vagas, o Departamento permanecerá com 57 

força de trabalho aquém do necessário, tendo em vista que, somada aos 17 58 

(dezessete) professores do OPO, a nova força de trabalho do OPO passará a contar 59 

com 20 (vinte) professores. A respeito da distribuição das vagas, a Professora Isabela 60 

Pordeus disse que a análise minuciosa dos indicadores do Departamento sugere que 61 

seria razoável alocar 1 (uma) vaga para a área de Ortodontia e 2 (duas) vagas para a 62 

área de Odontopediatria.Segundo a Professora, essa distribuição seria equilibrada e 63 

um ganho para o Departamento, mas reforçou que a força de trabalho permanece 64 

aquém daquela a que o OPO faz jus. O Prof. Leonardo Foresti concordou com os 65 

apontamentos feitos pela Profa Isabela Pordeuse disse acreditar que, no futuro, a 66 

Ortodontia poderá contribuir de maneira mais significativa para a melhoria de seus 67 

indicadores. Para a Sra. Chefe, a própria alocação da Profa Leniana Santos Neves na 68 

Ortodontia já faz parte de uma posição do Departamento que visa priorizar a expansão 69 

desta área. Segundo a Sra. Chefe, as regras são muitas claras naquilo que diz 70 

respeito aos docentes alocados em cada departamento e, por essa razão, devem 71 

trabalhar, permanentemente, por sua expansão. Sobre adistribuição de vagas na 72 

Universidade, a Sra. Chefe explicou aos presentes que a Universidade conta com um 73 

número fixo de docentes e que, em razão disso, a alocação de vagas em um 74 



departamento se dá apenas em virtude da perda de vaga de outro 75 

departamento.Seguiu-se a esse debate sobre a distribuição de vagas entre as áreas, a 76 

votação de 1 (uma) vaga para a área de Ortodontia e de 2 (duas) para a área de 77 

Odontopediatria: APROVADO.   QUINTO PONTO DA PAUTA:A Sra. Chefe propôs a 78 

criação de uma comissão para elaboraro edital para o concurso de Professores 79 

Adjuntos A, da área de Odontopediatria. Foram sugeridos os nomes dos seguintes 80 

professores: Fernanda de Morais Ferreira, Isabela Almeida Pordeus, Saul Martins de 81 

Paiva. Colocada em votação: APROVADA.SEXTO PONTO DA PAUTA: A respeito do 82 

concurso para professor substituto, a Sra Chefe disse aos presentes que, por tratar-se 83 

de um processo de seleção de formato mais simplificado, se se toma por base 84 

concurso para professor efetivo, não existe a necessidade de convidar professor de 85 

outra Universidade. Disse, todavia, não haver impedimento em relação a convite de 86 

professores de outros departamentos. Sobre o processo seletivo, a Sra. Chefe 87 

relembrou que consistirá de Prova Escrita, Prova Didática e Análise de Currículo. Os 88 

nomes dos seguintes professores foram sugeridos para composição da banca: 89 

Alexandre Fortes Drummond, João Batista Novais Junior, Patrícia Maria Pereira de 90 

Araújo Zarzar, Ana Cristina Borges de Oliveira, CamilaPazzini, Fernanda de Morais 91 

Ferreira, Suzana Couloud da Costa Cruz Miranda eMarielePantuzo. Todos os nomes 92 

foram APROVADOS.OUTROS ASSUNTOS: a) Foi aprovada a antecipação da 93 

reunião da Câmara/Assembleia, originalmente agendada para o dia 21/06/2016, às 94 

12:30, terça-feira, na sala 2609, anexa à Clínica 8, para o dia 16/06/2016, no mesmo 95 

local e horário. b)A Sra Chefe entregou ao Prof. Lucas Guimarães Abreu o 96 

Memorando nº 19/OPO/2016, no qual informa ao Professor a alocação de 1 (uma) 97 

vaga na área de Ortodontia e solicita manifestação de interesse em ocupá-la ou não. 98 

O Prof. Lucas Guimarães Abreu foi aprovado em 2º lugar em concurso para Professor 99 

Adjunto Classe A, para a área de Ortodontia, regido pelo Edital nº 332, de 28 de abril 100 

de 2015, publicado no Diário Oficial da União em 29 de abril de 2015, homologado 101 

pelo Edital nº 680, de 29 de outubro de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 3 102 

de novembro de 2015 e prorrogado pelo Edital nº 221, de 13 de abril de 2016, 103 

publicado no Diário Oficial da União de 14 de abril de 2016. Atualmente é Professor do 104 

Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, área de Odontopediatria, cargo que 105 

passou a exercer após sua aprovação no concurso regido pelo Edital nº 333, de 28 de 106 

abril de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2015 e 107 

homologado pelo Edital nº 681, de 29 de outubro de 2015, publicado no Diário Oficial 108 

da União de 3 de novembro de 2015. Caso o Prof. Lucas Guimarães Abreu opte pela 109 

permanência na área de Odontopediatria, a candidata Soraia Macari, classificada em 110 

3º lugar, será convocada para a área de Ortodontia. c)O Prof. Alexandre 111 



FortesDrummond manifestou interesse em oferecer duas disciplinas optativas, quais 112 

sejam, “Tópicos em Odontopediatria e Ortodontia/Ortodontia I” e “Tópicos em 113 

Odontopediatria e Ortodontia/Ortodontia II”, aquela como pré-requisito desta. De 114 

acordo com o Prof. Alexandre Drummond, a carga horária de cada disciplina seria de 115 

15 horas e seriam oferecidas às quartas-feiras,à noite. A Sra Chefe colocou em 116 

discussão e aprovação a oferta das referidas disciplinas: APROVADA. d)A Sra Chefe 117 

colocou os professores a par dos problemas gerados pela obrigatoriedade de oferta de 118 

disciplinas que atinjam o número mínimo de alunos matriculados – determinado em 5, 119 

pelas normas da Graduação – e os que efetivamente frequentam essas disciplinas. 120 

Citou o caso da disciplina de “Análise Cefalómetrica”, que, apesar dos 6 (seis) alunos 121 

matriculados, conta apenas com 2 (dois) alunos frequentes. A Sra. Chefe disse aos 122 

Professores que, diante deste quadro, encaminhará ao Chefe do Colegiado de 123 

Graduação (COLGRAD), Prof. Ênio Vilaça, uma proposta de interlocução a esse 124 

respeito.e)A Profa Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar solicitou sua substituição 125 

como representante do Departamento no COLGRAD. Segundo a Professora, um 126 

número elevado de atividades nas quais está envolvida e, principalmente, o volume e 127 

a natureza dos compromissos que assumiu assim que se tornou Coordenadora do 128 

Centro de Extensão da FO (CENEX/FO), tornaraminviável sua participação como 129 

representante do OPO junto ao COLGRAD. A Câmara/Assembleia concordou com os 130 

argumentos da Profa Patrícia Zarzar e sugeriu que a Profa.Sheyla Márcia Auad e a 131 

Profa. Fernanda Bartolomeo assumissem a titularidade e a suplência, nesta ordem, na 132 

representação do Departamento junto ao Colegiado de Graduação. PALAVRA 133 

FRANCA: A Profa Carolina agradeceu as condolências por ocasião do falecimento de 134 

seu pai. Agradeceu, também, a aprovação do pedido de licença para a realização de 135 

estágio Pós-Doutoral na Universidade McMaster, no Canadá, em 2017. Sem mais 136 

nenhum assunto a ser tratado, a Sra. Chefe do OPO, Profa. Miriam Pimenta Parreira 137 

do Vale, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 138 

constar, eu, Ricardo Dias Luz, Secretário do Departamento de Odontopediatria e 139 

Ortodontia, lavrei e assino a presente ata juntamente com a Chefe do Departamento, 140 

Profa Miriam Pimenta Parreira do Vale. As assinaturas dos demais membros 141 

presentes nesta reunião encontram-se em lista anexada ao livro de Atas da 142 

Câmara/Assembleia do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da FOUFMG. 143 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2016. Ata aprovada na reunião de Câmara/Assembleia 144 

do Departamento do OPO em _____ / __________ / 2016. 145 
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