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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, é com satisfação que a Comissão Organizadora da 

Festa de Natal da Faculdade de Odontologia da UFMG de 2019 informa que a 

confraternização alcançou o quantitativo inédito de 150 adesões. Essa conquista 

somente foi possível devido às inúmeras doações efetuadas pelos Colegiados, 

departamentos, projetos e cursos de aperfeiçoamento, especialização e atualização da 

Faculdade.  

Referente às adesões, esclarecemos que entendemos que os eventos corporativos 

surgem para suprir uma necessidade importante das pessoas de se reunirem para 

diversos fins, sejam para lazer, conhecimento, entretenimentos, profissionais, dentro 

outros. Diante de um cenário duvidoso acerca dos repasses de recursos suficientes para 

manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior, adotar estratégias 

inteligentes para o fortalecimento, motivação e união da comunidade como um todo, 

torna-se fundamental para que toda a academia possa funcionar em consonância com os 

objetivos organizacionais propostos. 

No presente ano, houve a instauração de uma Comissão Organizadora do evento, com 

ampla divulgação de suas vagas, no objetivo de unir os mais diversos segmentos da 

unidade em prol da promoção do estreitamento das relações pessoais e profissionais, 

entre os setores da Faculdade, personalização na organização, maior capacidade de 

operacionalização das atividades, controle das tarefas e valorização dos profissionais da 

própria instituição.  

Com a instauração da comissão, procedeu-se à execução da proposta do evento que, este 

ano, possuía como meta a execução de uma confraternização que fosse possível ofertar 

à comunidade a excelência na qualidade dos serviços, ao maior número possível de 

participantes, dentro de nossas limitações orçamentárias, a valores acessíveis e 

justos. 

O tema escolhido foi  “Comida de Buteco” e para tanto, foi necessária a contratação de 

uma empresa especializada para execução da festa. A comemoração contará com uma 

estrutura completa que contemplará os seguintes elementos e terá duração de 06 horas:  

 

 Bebidas ( refrigerantes, água, suco, entre outros)  

 

 Mesa completa de frios (salaminho, lombinho canadense e blanquet de frango, 

provolone, muçarela temperada; pães sírio, torradas, pão de queijo e ciabata; 
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patês de ricota com tomate seco e frango, geleia de pimenta, caponata de 

berinjela e frutas de decoração) 

 

 

 Entradas (carne de sol com mandioca, torresminhos de barriga crocante, frango 

à passarinho, pastelzinho de carne/queijo, iscas de filé com fritas, costelinha ao 

molho barbecue, lagarto desfiado ao molho de azeitona – acompanha pão 

francês-, filé de tilápia com molho tártaro, linguiça de frango) 

 

 Guarnições à vontade (pernil fatiado, feijão tropeiro, arroz branco e salada 

mista)  

 

 Sobremesa (queijo minas com compotas)  

 

 Material do evento (taças para bebidas, pratos, garfos, facas de mesa, pratos e 

garfos de sobremesa, bandejas, jarros de vidro e plástico, panelas de barro/pedra, 

gamelas diversas. 

 

 Mão de obra (05 garçons, 02 copeiros, 01 cozinheiro e 01 barmen)  

 

 Diversos (toalhas de mesa, guardanapos, palitos, cinzeiros, tampos de mesa 

aparadora, etc.)  

 

 Decoração (arranjos de mesa com flores do campo, vasos de ervas, guirlandas, 

árvores de natal, decoração de mesas de frios e guarnições)  

 

 Limpeza (profissional contratado à parte)  

 

 Banda (grupo profissional de música e equipamento de som profissional; 

contratado à parte)  

 

Nesse sentido, evidencia-se que a completa infraestrutura e serviços a serem ofertados 

no evento não condizem com o valor unitário estabelecido pela comissão (R$ 35,00) 

por adesão, visto que somente do buffet, é de R$ 71,00 reais por pessoa, além das taxas 

de quebra de material, banda, som e limpeza. Ressalta-se que, o que possibilitou este 

valor de adesão foi a doação de recursos advindos de colegiados, departamentos, 

projetos e cursos de aperfeiçoamento, especialização e atualização da Faculdade para 

abatimento dos valores, pois os custos unitários,  

Assim, com o montante arrecado por doações, somente um número limitado de 

participantes seria comtemplado com o valor acessível e justo de R$ 35,00. Além disso, 

como medida humanitária e assistencialista, os segmentos mais vulneráveis da unidade, 
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equipes de limpeza, porteiros, estagiários FUMP e adolescentes da Cruz Vermelha, 

foram contemplados com valores reduzidos de adesão (R$ 10,00). Ainda, a Comissão 

deliberou que para maior flexibilidade dos participantes interessados, no mês de 

novembro, seria possível a adesão parcial do valor total do convite, podendo o (a) 

interessado (a) pagar uma primeira parcela no valor de R$ 20,00, até a data limite de 

08/11/2019, e, posteriormente, o pagamento da segunda parcela no valor de R$ 15,00 

reais, até 06/12/2019.   

Tais medidas traduzem todos os esforços da Comissão Organizadora em atingir, dentro 

de seus limites orçamentários disponíveis, o maior número de participantes possíveis. 

Ademais, em menos de um mês de divulgação e abertura da venda de convites a 

Comissão, inesperadamente, viu-se diante de 100 adesões em apenas três semanas. 

Contentes pelas adesões em tempo record, porém, insatisfeitos com o fato de muitos 

interessados não poderem participar pelo valor reduzido, a Comissão reuniu mais 

esforços e conseguiu aumentar em mais 50 o número de adesões a R$ 35,00 reais. 

Todavia, o referido quantitativo esgotou-se, mais uma vez, extraordinariamente, em 

uma semana, exaurido assim, todas as fontes de recursos monetários arrecadados pela 

Comissão Organizadora, utilizado para abatimento de valores.  

Dessa maneira, lamentavelmente, a Comissão Organizadora encontrou-se 

impossibilitada de expandir as adesões com valores reduzidos, para todos os segmentos, 

pois não possuía valores em caixa para abatimento dos reais valores de custo, por 

participante.  

Apesar de Comissão Organizadora ter se empenhado em dar ampla divulgação às 

informações referentes ao evento, inclusive, sobre o fato das adesões serem limitadas, 

aos interessados que não se manifestaram, em tempo hábil, acerca de suas respectivas 

participações, a Comissão não pôde lhes garantir acesso ao evento pelo valor de 

R$35,00 reais, em face dos motivos já mencionados.  

Ademais, perante as novas doações, o orçamento em caixa da Comissão foi ampliado, 

permitindo-nos acrescer somente 20 convites, que serão disponibilizados na proporção 

de:  

 15 convites para comunidade em geral, no valor de R$ 35,00 reais;  

 05 convites para os segmentos vulneráveis da unidade, no valor de R$ 10,00. 

 

Entretanto, a partir deste momento, todos os Colegiados, departamentos, projetos e 

cursos de especialização e atualização operantes na Faculdade já procederam às 

doações, não sendo mais possível a arrecadação de novos recursos, o que implicará, 

automaticamente, no impedimento de acréscimos de novas adesões, totalizando, assim, 

170 adesões a valores reduzidos. Ou seja, quando os 20 (vinte) convites ao preço de 
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R$ 35,00 (trinta e cinco reais) esgotarem, os demais serão disponibilizados a preço 

de custo.  

Ressaltamos também que, quaisquer outros interessados além do limite estabelecido 

para adesões a R$35,00 reais (170 adesões), o valor cobrado será de R$ 100,00 

(quantitativo necessário para cobrir todos os custos do evento), com prazo limite de 

pagamento, até 13/12/2019, sem prorrogação ou exceções.  

 

Por fim, é imperioso destacar que esta Comissão Organizadora agradece aos 

coordenadores (as) de projetos, cursos de especialização e atualização, colegiado de 

pós-graduação e departamentos acadêmicos, por suas doações, e a todos os segmentos 

da Faculdade que celebrarão conosco esse momento que será, sem dúvidas, marcante na 

história da Faculdade de Odontologia da UFMG.  

Agradecimentos especiais às senhoras e senhores,  

Profa. Leniana Santos Neves – Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva 

e Interceptativa 

Profa. Andréa Clemente Palmier – Auxiliar de Saúde Bucal e Depto. de Odontologia 

Social e Preventiva  

Profa. Fernanda Bartolomeo Freire Maia – II Curso de Aperfeiçoamento/Atualização 

em Odontopediatria  

Prof. Eduardo Lemos de Souza – Prestação de Serviços de Estética e Reabilitação 

Oral  

Prof. Sérgio Monteiro Lima Júnior – Atualização em Cirurgia Oral Menor  

Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra – XIX Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial  

Profa. Maria Cássia Ferreira de Aguiar – Laboratório de Patologia Bucomaxilofacial  

Prof. Luiz Carlos Feitosa Henriques – VIII Aperfeiçoamento em Endodontia  

Prof. Ricardo Reis Oliveira – XV Aperfeiçoamento em Dentística  

Prof. Ivan Doche  Barreiros – XI Curso de Aperfeiçoamento de Prótese sobre 

Implantes  

Prof. Evandro Guimarães Aguiar – X Curso de Aperfeiçoamento Cirúrgico – 

Protético em Implantodontia / Cirurgias Avançadas  

Profa. Maria Inês Barreiros Senna – Centro de Extensão FAO UFMG  
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Prof. Marcos Azeredo Furquim Werneck – Internato Rural  

 

Profa. Maria Elisa de Souza e Silva – Depto. de Odontologia Restauradora  

Profa. Roseleine Moreira Coelho Milagres – Serviços de Radiologia  

Profa. Isabela Almeida Pordeus – Colegiado de Pós – Graduação  

Profa. Ana Cecília Diniz Viana de Castro – Especialização em Endodontia 

Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira  

 

Com os nossos cordiais comprimentos 

Atenciosamente,  

 

Comissão Organizadora: 

Silvilene Giovane Martins Pereira – Presidente 

Bárbara Ferreira Soares – Membro  

Cristina Otaviana da Cruz Possas – Membro 

Lilian Cristina Cristina de Souza – Membro  

Hélio Geraldo de A. Macedo – Membro  

Victor Felipe Alves – Membro  

Bárbara Thifany de Andrade Braga – Membro 

Cristiano Rodrigues Rosa – Membro  

Isabella Fernandes Ferreira Soares – Membro   

Geraldo Sabino Moura - Membro 

Alan Felipe Souza - Membro 

Rafael Bruno Oliveira – Membro 

André Benedito Moura Dalsecco – Membro  
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