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ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA 1 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 2 

MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020. 3 

Aos onze dias do mês de dezembro em ambiente virtual pela Plataforma Zoom  4 

às 8hs:30min, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Departamental 5 

da FAO UFMG, sob a presidência do Diretor da Faculdade de Odontologia da 6 

UFMG, Prof. Allyson Nogueira Moreira, tendo comparecido os membros: 7 

Docentes Denise Vieira Travassos (Vice-Diretora), Andréa Clemente Palmier 8 

(Chefe do OSP); Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR); Sheyla Márcia 9 

Auad (Sub-chefe do SCA); Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Chefe do CPC); 10 

Membros convidados, Profa. Elen Marise Castro de Oliveira  Presidente Pró-11 

Tempore do Núcleo Docente Estruturante/NDE-FAO UFMG, Prof. Ênio Lacerda 12 

Vilaça (Coordenador “Pro-Tempore” do Colegiado de Graduação) e Silvilene 13 

Giovane Martins Pereira (Superintende Administrativa). Havendo quorum 14 

regulamentar o Prof. Allyson cumprimentou os membros deste Conselho, 15 

agradeceu a presença de todos e passou para o PRIMEIRO PONTO. 16 

COMUNICADOS: 1) Informou que retornou ontem de suas férias 17 

regulamentares; 2) A Profa. Sandra Goulart Almeida, Reitora desta 18 

Universidade ligou perguntando quantos freezers nossa Unidade teria para 19 

armazenar a vacina da Pfizer para combater a COVID-19. O Prof. Allyson 20 

informou que consultou os responsáveis e que a FAO UFMG irá ceder um 21 

freezer para tal finalidade. 3) Foi realizada reunião emergencial entre a Direção 22 

desta Unidade, Superintendência Administrativa, Seção de Compras e Seção 23 

de Almoxarifado, tendo como objetivo elaboração de um documento contendo 24 

justificativa referente a compras emergenciais de materiais de consumo para 25 

combate a COVID-19. Este documento deverá fazer parte do processo de 26 

compras no sistema Eletrônico de Informação-SEI - 23072.216003/2020-77. 4) 27 

A Diretoria desta Unidade fez todos os esforços possíveis para conseguir um 28 

servidor para ser lotado na Secretaria do Departamento de Odontologia Social 29 

e Preventiva, tendo em vista que o servidor Admilson Quinino dos Santos foi 30 

cedido para o Tribunal Regional Eleitoral/TRE/MG. O Prof. Allyson salientou 31 

que não há previsão de receber servidor para o cargo de técnico e 32 

administrativo em educação. A Profa. Andréa Palmier informou que a situação 33 

na parte administrativa do departamento está muito complicada. Ela assumiu 34 

todas as atividades administrativas. Agradeceu ao servidor Franklin, lotado na 35 

Seção de Pessoal, Profa. Miriam e ao Prof. Ênio pela colaboração e ajuda 36 

recebida por eles. O Prof. Allyson esclareceu que esta situação não é apenas 37 

da FAO UFMG e sim de todas as Unidades desta Universidade. Algumas 38 

Unidades unificaram os departamentos para tentar contornar a situação 39 

referente a carência de servidores. A Profa. Maria Elisa salientou que nesta 40 

Unidade não daria certo adotar esta medida, tendo em vista as especificidades 41 

de cada departamento. A Profa. Sheyla também expôs problemas com o 42 

Secretário do seu departamento. Ele não possui internet em seu domicílio, 43 

consequentemente as atividades administrativas estão sendo realizadas pela 44 

chefia e subchefia do Departamento. Também informou sobre problemas 45 

quando o departamento precisou dos serviços dele na modalidade 46 

semipresencial. O Prof. Allyson informou que talvez seria o caso de solicitar 47 

orientação na PRORH/UFMG. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. Solicitações 48 

aprovações das atas das reuniões extraordinárias realizadas em: 49 

12/02/2020 – Presencial e 26/06/2020, na modalidade virtual. As atas foram 50 
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colocadas em votação, logo após - FORAM APROVADAS. TERCEIRO 51 

PONTO DE PAUTA. Retomada das aulas e distribuição dos docentes na 52 

FAO UFMG. O Prof. Allyson passou a palavra para o Prof. Ênio, o qual 53 

informou que convidou a Profa. Elen para participar desta reunião, como 54 

membro do NDE/FAO UFMG. A Profa. agradeceu o convite. Prosseguindo o 55 

Prof. Ênio repassou informações sobre a decisão da Câmara de Graduação da 56 

UFMG referente ao retorno presencial de atividades não adaptáveis ao Ensino 57 

Remoto Emergencial. A Câmara de Graduação (CG-UFMG), em reunião 58 

realizada em 03/12/2020, deliberou por autorizar a solicitação de retorno 59 

presencial referente às atividades acadêmicas curriculares ODR045 – Prática 60 

Laboratoriais em Restauração Metálicas e ODR046 - Materiais Dentários II. Na 61 

mesma reunião a Câmara indeferiu o pedido de retorno presencial das 62 

atividades INU018, ODR041 e ODR042, que seriam ofertadas para os períodos 63 

iniciais do curso de graduação em Odontologia. Ao deliberar sobre a matéria a 64 

Câmara de Graduação considerou que, tendo em vista o atual cenário 65 

epidemiológico e a diretriz da UFMG no que tange a privilegiar a proteção à 66 

saúde, o retorno presencial gradual deve priorizar o atendimento aos 67 

estudantes dos períodos finais do curso, bem como as situações consideradas 68 

excepcionais. A CG ainda recomenda que a Faculdade de Odontologia avalie 69 

possibilidades de apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade 70 

socioeconômica para acesso aos EPIs necessários. O Prof. Ênio informou que 71 

irá encaminhar aos chefes de departamentos desta Unidade a referida 72 

proposta. O Prof. Ênio informou que vários discentes estão solicitando 73 

trancamento de disciplinas, salientou que o Colegiado de Graduação está 74 

trabalhando afinco para contornar esta situação. Disponibilizou uma planilha 75 

referente ao calendário das disciplinas que serão ofertadas. Demonstrou no 76 

Sistema Acadêmico de Graduação-SIGA a turma referente a disciplina de 77 

estágio supervisionado. A Profa. Denise solicitou licença do plenário para 78 

participar de uma reunião na Reitoria. O Prof. Ênio perguntou à Profa. Elen se 79 

ela queria se pronunciar sobre as questões colocadas por ele. Ela informou que 80 

o Professor foi bastante claro e que não havia necessidade. As disciplinas do 81 

ODR foram colocadas na parte da manhã. Prof. Ênio agradeceu a Chefia do 82 

ODR por concordar com as sugestões do Colegiado de Graduação, bem como 83 

do NDE. Informou ainda que o retorno das atividades aprovadas terá início em 84 

04/01/2021. A Profa. Maria Cássia disponibilizou uma planilha contendo todos 85 

os horários e distribuição dos docentes. Esta planilha foi discutida 86 

detalhadamente e contou com algumas adaptações nos horários e na 87 

distribuição de alguns docentes. A Profa. Maria Cássia informou que a planilha 88 

poderá ser alterada levando em consideração a disponibilidade de alguns 89 

docentes. O Prof. Allyson sugeriu que não fossem alterados os nomes dos 90 

docentes. A Profa. Maria Elisa informou que até a presente data a 91 

PRORH/UFMG ainda não publicou a homologação do resultado do concurso, 92 

imprescindível para a contratação dos Professores substitutos para o 93 

Departamento de Odontologia Restauradora, embora a chefia tenha feito 94 

inúmeras solicitações para que isso fosse feito. A Profa. Sheyla informou que o 95 

Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente-SCA fez um 96 

levantamento e que dois docentes estão disponíveis para serem incluídos na 97 

planilha de alocação docente da disciplina de Urgências Odontológicas: a 98 

Profa. Isabela Barbosa Fernandes e   Cristiane Meire Assunção. Ficará 99 

faltando informar os horários destes docentes. A Profa. Maria Cássia informou 100 
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que está à disposição para reunir com a coordenação de disciplina juntamente 101 

com o Departamento SCA. A Profa. Sheyla questionou sobre os atendimentos 102 

de pacientes da pediatria. A Profa. Maria Elisa informou que serão agendados 103 

via CASEU. O Prof. Allyson salientou que serão atendidos 28 pacientes: 26 104 

adultos e duas crianças por semana. A Profa. Maria Elisa informou que esta 105 

proporção não difere do que já existe na Unidade. QUARTO PONTO DE 106 

PAUTA. Composição da Comissão para o Acompanhamento e 107 

Monitoramento Epidemiológico na FAO UFMG. Foram indicados os 108 

docentes: Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar/SCA, Mauro Henrique 109 

Nogueira Guimarães de Abreu/OSP, Guilherme Costa Carvalho/ODR, 110 

Fernando de Oliveira Costa/CPC - Cristiano Rodrigues Rosa e Alan Felipe 111 

Souza/Núcleo de Informática. Indicações do Colegiado de Graduação 112 

docentes: Warley Luciano Ferreira Tavares e Fabiana Vargas Ferreira. Os 113 

nomes foram colocados em votação, logo após FORAM APROVADOS. O Prof. 114 

Allyson informou que as indicações serão apresentadas na próxima reunião da 115 

Egrégia Congregação, para a devida homologação. QUINTO PONTO DE 116 

PAUTA. Outros Assuntos. 1) O Prof. Allyson questionou quando as 117 

Professoras Maria Elisa e Miriam irão apresentar uma padronização quanto a 118 

emissão de pareceres referente aos processos de solicitações das progressões 119 

funcionais dos docentes desta Unidade. Solicitou que a padronização fosse 120 

apresentada na primeira reunião da Congregação do ano de 2021, ao que as 121 

chefes aquiesceram;  2) O recurso que faltava para efetuar pagamentos no 122 

valor de R$ 35.000,00 já foi depositado pela Reitoria. Informou que a FAO 123 

UFMG fecha o ano com tudo liquidado; 3) Ficaram pendentes a colocação da 124 

rede Wi-Fi e os aparelhos de ar condicionado PARA ONDE???. PALAVRA 125 

FRANCA. A Profa. Maria Elisa informou sobre a reunião realizada na 126 

CPPD/UFMG em sala virtual onde foi exposto sobre ReDoc 2017/2018 e 2019. 127 

Salientou que ficou frustrada com as informações, pois tudo que foi lançado 128 

para os anos de 2017, 2018 e 2019 não terá validade alguma para análises de 129 

indicadores. Profa. Maria Cássia informou que no INA pode haver alteração e 130 

no ReDoc não tem essa possibilidade. O Prof. Ênio salientou que todos 131 

deveriam responder o questionário referente ao levantamento das demandas 132 

para a COBIO/FAO UFMG; 4) A Superintendente Administrativa agradeceu a 133 

todos pelo comprometimento e a maneira como tudo foi resolvido na Unidade, 134 

em especial ao Prof. Allyson pela forma como conduziu os trabalhos na FAO 135 

UFMG Unidade. Salientou que o trabalho fica mais leve quando tem a 136 

colaboração de todos. A Profa. Maria Cássia informou que alguns docentes 137 

estão questionando sobre a questão da legalidade trabalhista referente as 138 

atividades presenciais. O Prof. Allyson salientou que a Unidade está seguindo 139 

todas as recomendações sanitárias, bem como normas da UFMG. O Diretor 140 

agradeceu a todos e encerrou a Sessão. Não havendo outros assuntos a 141 

serem tratados, para constar, foi lavrada a presente ata pela Secretária Geral 142 

da FAO UFMG, Rosana Amélia de Abreu Salatiel e pelo Prof. Allyson Nogueira 143 

Moreira. Belo 11 de dezembro de 2020. 144 

Ata aprovada em Reunião de Congregação em 28/01/2021. 
 

                                             


