
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA E ORTODONTIA DA FACULDADE DE 2 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA 3 

NO DIA 04 DE MAIO DE 2016. Aos quatro dias do mês de maio de 2016, às 4 

12h30min, na sala 2609, do prédio da Faculdade de Odontologia, mediante prévia 5 

convocação, reuniram-se, na Câmara/Assembleia do Departamento de 6 

Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFMG, sob a 7 

presidência da Sra. Chefe do OPO, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, os 8 

seguintes professores: Alexandre Fortes Drummond, Cristiane Baccin Bendo Neves, 9 

Elizabeth Maria Bastos Lages, Fernanda Bartolomeo Freire Maia, Fernanda de Morais 10 

Ferreira, Henrique Pretti, Isabela Almeida Pordeus, José Ferreira Rocha Júnior, 11 

Leniana Santos Neves, Leonardo Foresti Soares de Menezes, Lucas Guimarães 12 

Abreu, Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar e Saul Martins de Paiva. Deixaram de 13 

comparecer, com justificativa, a Profa. Carolina de Castro Martins, a Profa. Sheyla 14 

Márcia Auad e a Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra, esta, afastada para realização 15 

de Estágio Pós-Doutoral fora do país. Com o “quorum” atingido, a Sra. Chefe, Profa. 16 

Miriam Pimenta Parreira do Vale, iniciou os trabalhos, para cumprir a seguinte pauta 17 

única: contratação de professor substituto. A Sra. Chefe iniciou a reunião informando 18 

que o Prof. José Ferreira Rocha Júnior integralizou o tempo de aposentadoria, mas 19 

que o processo de aposentadoria especial ainda está correndo. A Sra. Chefe disse ter, 20 

após consulta à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), tomado 21 

conhecimento dos procedimentos necessários para a contratação de professor 22 

substituto. A CCPD a informou, segundo disse, que o Departamento poderia abrir o 23 

Processo Seletivo, mas ressaltou que a referida contratação está condicionada à 24 

publicação da aposentadoria do Prof. José Ferreira Rocha Júnior. No que respeita à 25 

validade do concurso, a Sra. Chefe informou aos presentes que passa a contar a partir 26 

da data da homologação do resultado do Processo Seletivo. Sobre a data de sua 27 

aposentadoria, o Prof. José Ferreira Rocha Júnior informou que se os seiscentos e 28 

vinte e cinco dias que tem pleiteado para incorporação em seu tempo de efetivo 29 

exercício tivessem sido contabilizados pela CPPD, já estaria em condições de se 30 

aposentar desde o dia 16 de abril de 2016. Após os esclarecimentos acerca da 31 

aposentação do Prof. José Ferreira Rocha Júnior, a Sra. Chefe colocou em discussão 32 

a elaboração do edital para o concurso de professor substituto. Depois de deliberarem 33 

sobre os pontos necessários à elaboração do edital e após a Sra. Chefe esclarecer as 34 

dúvidas levantadas pelos Professores, ficou decidido que: i) a Área de Conhecimento 35 

será “Ortodontia”; ii) o candidato precisará ter “Graduação em Odontologia com 36 

Especialização em Ortodontia e Doutorado em Odontologia ou áreas afins”; iii) o prazo 37 



de inscrição será de 15 (quinze) dias a partir da data de publicação do Edital; iv) a data 38 

de seleção será o quinto dia útil após o encerramento das inscrições; v) a forma de 39 

seleção consistirá em “análise de currículo, prova escrita e prova didática”;  vi) o prazo 40 

de validade do certame será de 6 meses, prorrogáveis por igual período. 41 

Relativamente à prova Didática, a Profa Isabela Pordeus perguntou à Sra. Chefe se 42 

seria sucedida de arguição. A Sra. Chefe informou que não, diante da falta de campo 43 

destinado a este fim, no formulário. Ainda sobre a prova Didática, ficou acordado, 44 

entre os presentes, que os candidatos terão entre 50 e 60 minutos para sua 45 

realização. Finalizada a discussão sobre o concurso para seleção de professor 46 

substituto, a Profa Cristiane Baccin Bendo Neves pediu a palavra para dar seu parecer 47 

sobre o projeto do Prof. Lucas Guimarães Abreu, intitulado “Associação entre senso 48 

de coerência e cárie dentária em adultos: uma revisão sistemática”, que foi favorável. 49 

Sem mais nenhum assunto a ser tratado, a Sra. Chefe do OPO, Profa. Miriam Pimenta 50 

Parreira do Vale, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, 51 

para constar, eu, Ricardo Dias Luz, Secretário do Departamento de Odontopediatria e 52 

Ortodontia, lavrei e assino a presente ata juntamente com a Chefe do Departamento, 53 

Profa Miriam Pimenta Parreira do Vale. As assinaturas dos demais membros 54 

presentes nesta reunião encontram-se em lista anexada ao livro de Atas da 55 

Câmara/Assembleia do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da FOUFMG. 56 

Ata aprovada na reunião de Câmara/Assembleia do Departamento do OPO em _____ 57 

/ __________ / 2016. 58 
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