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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021

Aos dois dias do mês de fevereiro de 2021, às 8hs:30min, em ambiente virtual da Congregação da
Faculdade de Odontologia/UFMG, por meio da Plataforma Zoom, realizou-se a reunião ordinária da
Egrégia Congregação da FAO UFMG, sob a presidência do Diretor da Faculdade de Odontologia da
UFMG, Prof. Allyson Nogueira Moreira, tendo comparecido os membros: Denise Vieira Travassos
(Vice-Diretora da FAO UFMG), Cláudia Silami de Magalhães (Representante dos Professores
Titulares), Miriam Pimenta Parreira do Vale (Chefe do SCA), Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do
ODR), Andréa Clemente Palmier (Chefe do OSP), Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Chefe do CPC),
Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação); Lia Silva de Cas lho
(representante do Colegiado de Graduação); Ana Cecília Diniz Viana, Maria Inês Barreiros Senna,
Rodrigo de Castro Albuquerque, Rodrigo Richard da Silveira, Fabiano Araújo Cunha, Alexandre Fortes
Drummond, Carolina Nemésio de Barros Pereira, Hugo Henriques Alvim (Representantes dos
Professores), Maria Cris na da Silva Ayres Vieira e Bárbara Ferreira Soares (Representantes dos
Técnicos e Administra vos em Educação). Membros convidados: Silvilene Giovane Mar ns Pereira
(Superintendente Administra va). Havendo quórum regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os
membros desta Congregação e declarou aberta a Sessão. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA.
COMUNICADOS. Prof. Allyson informou que foram indicados pela Diretoria da FAO os Professores
Ênio Lacerda Vilaça e Elen Marise de Castro Oliveira, através do Oficio Dir FAO 04/2021, de 14 de
janeiro de 2021, para comporem o Comitê Assessor da Câmara de Graduação, conforme solicitação
da PROGRAD via Ofício Circular nº 01/2020. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. APROVAÇÃO DE ATA: Ata
da Reunião Ordinária da Congregação do dia 18/12/2021. Após sugestões da Profª Claudia Silami, a
ata foi posta em votação e a seguir foi aprovada. TERCEIRO PONTO DE PAUTA. Solicitações de
Homologação “Ad Referendum” : a) Indicações de docentes para comporem os Centros de Estudos
Regionais da UFMG, conforme solicitado pela Reitora via OFÍCIO CIRCULAR nº 41/2020/GAB-REI-
UFMG. Prof. Allyson explicou que são Centros criados pela  Resolução CEPE nº 16/2018. São
vinculados à Diretoria de Relações Internacionais - DRI e têm por obje vo contribuir para ampliar a
internacionalização da UFMG. Esclareceu ainda que as Unidades enviaram os nomes dos docentes e
que a Reitora escolherá a composição final desses Centros de Estudos. Representantes indicados da 
FAO: Centro de Estudos Africanos - Profa Isabela Almeida Pordeus - SCA; Centro de Estudos da Ásia
Oriental - Profa Thais Yumi Umeda Suzuki - ODR; Centro de Estudos Europeus - Prof. Professor Felipe
Paiva Fonseca - CPC; Centro de Estudos La no-Americanos - Prof. Mario Vianna Ve ore - OSP e
Centro de Estudos Indianos - Profa Carolina Bosso André - ODR. A solicitação foi colocada em votação
e a seguir foi homologada, com abstenção da Profª Isabela Pordeus; b) Indicações de docentes para
comporem 04 (quatro) listas tríplices para para a recondução do Comitê Assessor da área de
Ciências da Saúde, conforme solicitado pela Diretoria de Fomento à Pesquisa Pró-Reitoria de
Pesquisa/UFMG. Prof. Allyson explicou que os atuais representantes da FAO junto a esse Comitê foram
consultados pela Diretoria da FAO e todos os quatro docentes manifestaram desejo de serem
reconduzidos. Conforme informação da Diretoria de Fomento à Pesquisa Pró-Reitoria de Pesquisa, foi
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necessário a formação das quatro listas tríplices. Primeira lista tríplice: Isabela Almeida Pordeus -
membro atual (SCA), Fernando de Oliveira Costa - CPC e Ana Cris na Borges de Oliveira - OSP.
Segunda lista tríplice: Miriam Pimenta Parreira do Vale - membro atual (SCA), Frederico dos Santos
Lages -  ODR e Cris ane Baccin Bendo Neves-  SCA. Terceira lista tríplice: Maria Esperanza Cortes
Segura -  membro atual (ODR), Sheyla Márcia Auad - SCA e Tarcília Aparecida Silva - CPC. Quarta lista
tríplice: Ricardo Alves de Mesquita - membro atual (CPC), Mauro Henrique N. Guimarães Abreu - OSP
e Soraia Macari - ODR. As quatro listas tríplices foram colocadas em votação e a seguir foram
homologadas, com abstenção das professoras Isabela Pordeus e Miriam Pimenta Parreira do Vale.
Profª Andréa Palmier pediu esclarecimentos sobre os critérios adotados para a formação dessas listas
tríplices. Prof. Allyson explicou que nesses casos, normalmente, os atuais membros são reconduzidos.
Profª Isabela Pordeus complementou informando que nesse Comitê a vigência dos mandatos é de 2
(dois) anos, sem nenhum impedimento para a recondução. Esclareceu ainda que são formadas as
listas tríplices e que a escolha do representante, após consulta ao currículo lates, fica a cargo do Pró-
Reitor de Pesquisa. Explicou também que fica a cargo dos membros do referido Comitê a avaliação
dos editais de responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e que o presidente do Comitê passa ser a
referência da UFMG junto ao CNPQ nas questões de iniciação cien fica. Profª Miriam destacou que
mesmo que haja o interesse dos atuais membros na recondução, é a Pro-Reitoria que escolherá os
representantes para os novos mandatos, com base nas listas tríplices enviadas pelas Unidades;
c)Projeto Promoção de Saúde Bucal para Crianças e Adolescentes Surdos, no âmbito do PIPA -
Programa de Apoio à Inclusão e Promoção à Acessibilidade, em nome da Professora Junia Maria
Cheib Serra-Negra. Profª Miriam explicou que esse projeto já havia sido aprovado em Congregação
no ano 2020 e que o pedido da Profª Junia Serra-Negra é de fato pela renovação da bolsa no âmbito
desse projeto. A solicitação de recondução da bolsa foi colocada em votação e a seguir foi
homologada; d)Anuência do campo adicional de estágio, com a vidades presenciais, oferecido
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Prof. Allyson informou que foi necessário acrescentar o
campo de estágio Pampulha para os alunos do décimo período e que, devido à urgência, foi
necessária sua aprovação ad Referendum. A criação desse campo de estágio já foi aprovada pela
PROGRAD. Profª Andréa Palmier completou que trata-se de a vidade demandada pela Prefeitura de
Belo Horizonte junto à UFMG para atender os cursos de graduação da Área da Saúde para que os
alunos par cipassem do rastreamento dos pacientes infectados pelo covid-19. Trata-se de um
acompanhamento por telefone na Regional Pampulha. A FAO UFMG considerou que se trata de uma
a vidade de vigilância epidemiológica que está relacionada com os obje vos da disciplina de Estágio
em Saúde Coletiva. Como essa atividade será desenvolvida pelos alunos dentro da Regional Pampulha,
daí a necessidade de aprovação do campo adicional de estágio. A solicitação foi colocada em votação
e a seguir foi homologada. Prof. Allyson solicitou a inversão de pauta. OUTROS ASSUNTOS. c) 
Progressão Funcional Profª Izabella Barbosa Fernandes - nivel I para nivel II, Classe Adjunto A.
Parecerista: Prof. Rodrigo Richard da Silveira. O parecerista leu o parecer. A solicitação de progressão
foi colocada em votação e a seguir foi aprovada. QUARTO PONTO DE PAUTA. 1) Processos de
Progressão Funcional: b)Profª Cris ane Meira Assunção, do nível I para o nível II da Classe de
Adjunto A; parecerista  Luís Fernando Morgan dos Santos Alves. O prof. Alexandre Drummond leu o
mérito parecer. A solicitação de progressão foi colocada em votação e a seguir foi aprovada. a) Profª
Leniana Santos Neves, do nível I para o nível II, da classe de Professor Adjunto C; parecerista Profª.
Patrícia Carlos Caldeira. A profª Lia leu o mérito parecer. A solicitação de progressão foi colocada em
votação e a seguir foi aprovada. QUINTO PONTO DE PAUTA. Apresentação da minuta de roteiro
para pareceres de progressão dos docentes da FAO UFMG, elaborada pelas Professoras Miriam
Pimenta Parreira do Vale e Maria Elisa de Souza e Silva, conforme designação Portaria Diretoria nº
17/2021. A palavra foi passada para a Profª Maria Elisa para fazer a apresentação. A Professora
explicou que se trata de uma demanda da própria Congregação, em virtude da necessidade de se
adotar uma padronização dos pareceres de progressão. Profª Miriam complementou dizendo que o
intuito foi garan r, além da padronização, uma elaboração mais organizada dos pareceres. Prof.
Allyson agradeceu às duas professoras pela apresentação do roteiro. A minuta de roteiro foi colocada
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em votação e a seguir foi aprovada. A Profª Maria Elisa sugeriu enviar, a partir de agora, esse roteiro
juntamente com os processos de progressão para avaliação dos pareceristas. SEXTO PONTO DE
PAUTA. Proposta para retomada do atendimento presencial FAO UFMG da Prestação de Serviços:
Serviço de Radiologia Odontológica e Imaginologia, coordenado pela Profa. Roselaine Moreira
Coelho Milagres, conforme OFÍCIO nº 02/2021/CAEC FAO UFMG e aprovado  em reunião do Conselho
do CENEX do dia 14/12/2020. Profª Maria Inês e Profª Maria Elisa forneceram explicações
per nentes. A solicitação foi colocada em votação e a seguir foi aprovada. Profª Maria Elisa solicitou
inversão de pauta para que fosse colocado em discussão os itens ‘a’ e ‘b’ listados em Outros Assuntos,
com base na similaridade de assunto. DÉCIMO PONTO DE PAUTA. OUTROS ASSUNTOS. a) Retomada
do atendimento presencial de Urgências da Área de Ortodontia, coordenador Prof. Henrique Pretti,
aprovado pelo CENEX em 28/01/2021 e aprovado pela CAEC em 29/01/2021. Profª. Maria Elisa
forneceu explicações e ressaltou a importância de se reajustar a equipe de limpeza dos ambientes
laboratoriais. Prof Allyson esclareceu que esse é um assunto constantemente colocado em pauta em
reuniões do Conselho Universitário e do Conselho de Diretores. A Universidade está ciente dessa
questão. Profª Maria Inês forneceu outras explicações. Prof. Alexandre Drummond manifestou
preocupação com a diminuição do número de pacientes atendidos pelos cursos da FAO,
principalmente da área de Ortodon a. Prof. Allyson esclareceu que o atendimento presencial de
urgência da Ortodon a contemplará todos os pacientes que são atendidos na FAO com urgência em
ortodon a. A solicitação foi colocada em votação e a seguir foi aprovada. Profª Lia se re rou e Profª
Patrícia Caldeira ingressou na reunião. b) Retomada Atendimento Clínico de Pacientes para a
realização de procedimentos inadiáveis dos Cursos de Pós-Graduação da FAO UFMG, coordenado
pela Profa. Dra. Isabela Almeida Pordeus e aprovado pela CAEC em 29/01/2021. Profª Isabela Pordeus
solicitou autorização à Egrégia Congregação para ingresso na reunião da Profª Isabella Peixoto, que
par cipou da construção da proposta em discussão. A autorização foi concedida pelos presentes. Profª
Isabela Pordeus forneceu explicações sobre o processo de construção do documento de retorno das
a vidades presenciais da Pós-Graduação e agradeceu as contribuições dos professores Leandro
Napier, Ricardo Reis, Patrícia Valente e em especial da Profª Isabella Peixoto. A seguir a Profª Isabella
Peixoto deu con nuidade à apresentação do documento. Prof. Rodrigo Richard parabenizou as
professoras pela construção do documento e ressaltou a importância de todos estarem alinhados na
divulgação de informações para que o retorno dessa  a vidade não gere ruído entre os alunos, que
anseiam pelo retorno das a vidades da graduação. Prof. Allyson agradeceu pelas considerações e
acrescentou que as a vidades da Pós-Graduação não ultrapassam o limite de 20% das a vidades
presenciais na Unidade. Informou ainda que, em reunião realizada com os alunos da Graduação, foi
estabelecido que para cada período do Curso de Graduação será escolhido um professor para ouvir as
reivindicações e facilitar a comunicação com os alunos. Profª Maria Elisa ressaltou a importância
dessa comunicação com os discentes. Profª Maria Cássia parabenizou a todos os envolvidos pela
robustez dos documentos apresentados e ques onou se todos os professores envolvidos nas a vidades
presenciais já realizaram o Curso de Biossegurança. Profª Isabella Peixoto informou que, em conjunto
com o CENEX, realizou levantamento de quem não concluiu ou ainda não se inscreveu no curso.
Informou ainda que já entrou em contato com os Coordenadores das áreas envolvidas reforçando a
obrigatoriedade de realização do referido curso. A Profª Maria Inês esclareceu que a segunda turma
do Curso de Biossegurança será ofertada de maneira con nua. A servidora Maria Cris na pediu
esclarecimentos sobre a previsão do início das a vidades presenciais da Pós-Graduação e se haverá o
adequado reajuste da equipe de limpeza. Profª Isabela Pordeus afirmou não saber a previsão de início
das a vidades uma vez que, após aprovação na Congregação, a proposta de retomada de a vidades
da Pós-Graduação ainda deve aguardar análise e aprovação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Informou ainda que Prof. Evandro afirmou que ficará responsável pelo bom andamento das a vidades
do Núcleo de Cirurgia. A Profª Maria Elisa ressaltou que o número de funcionários e pacientes no
âmbito dessa primeira a vidade será pouco significa vo e bem distribuído, a exemplo da forma que
já é feita no atendimento das clínicas. E lembrou que a FAO já acionou a Pró-Reitoria de
Administração e cobra insistentemente a instalação de divisórias nos locais de atendimento. Profª
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Isabella Peixoto completou que a Pós-Graduação já providenciou as fitas de demarcação. Assim que o
documento em discussão obter as devidas aprovações, será feita a devida demarcação do local de
atendimento, conforme alinhado com a COBIO e Coordenação de Enfermagem. Finalizou informando
que a retomada das a vidades presenciais da Pós-Graduação respeitará todos os protocolos de saúde.
A Profª Patrícia Caldeira sugeriu que já seja alinhado com os professores padrinhos/tutores dos alunos
da graduação a forma como será comunicada a retomada dessa a vidade, a fim de evitar mais
desgastes e discussões. Prof. Allyson ponderou que esse documento em discussão ainda passará pelo
crivo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pediu à Profª Patrícia que providencie agendamento de
reunião com os professores padrinhos. Após outras explicações a solicitação foi colocada em votação
e a seguir foi aprovada, com abstenção da Profª Isabela Pordeus. Prof. Allyson solicitou inversão de
pauta e passou a palavra para a Profª Denise. OITAVO PONTO DE PAUTA. Solicitação de aprovação
do PDI do Biotério de manutenção e experimentação animal na Faculdade de Odontologia da
UFM G. Profª Denise informou que, após orientação da Pró-Reitoria de Pesquisa, a FAO decidiu
elaborar um PDI específico para o Biotério. A Profª Denise forneceu explicações sobre o Biotério da
FAO. A seguir a solicitação foi colocada em votação e logo após foi aprovada. SÉTIMO PONTO DE
PAUTA. Solicitação para u lização do Interna onal Standard Book Number (ISBN) Ins tucional
da FAO UFMG, conforme pedido pela Chefe do Departamento de Odontologia Social e Preven va.
Profª Andrea Palmier explicou que a intenção do seu Departamento é transformar o material didá co
do Curso Auxiliar de Saúde Bucal em um e-book e registrá-lo no ISBN como um produto técnico.
Ressaltou que esse material não ficará restrito ao âmbito da FAO UFMG e poderá beneficiar outros
profissionais, cons tuindo um material de referência. Além disso, o seu registro como um produto do
mestrado profissional valorizará o trabalho desenvolvido. Profª Maria Elisa pediu licença e se re rou
da reunião. Houve dúvida dos membros presentes sobre o procedimento para o registro ISBN e se a
FAO possui um ou mais registro ISBN. Prof. Allyson sugeriu ins tuir uma comissão para realizar
levantamento das informações necessárias e propor a regulamentação de uso do  Interna onal
Standard Book Number (ISBN) Ins tucional da FAO UFMG. Prof. Allyson indicou as seguintes
professoras para essa comissão: Isabela Pordeus, Raquel Conceição Ferreira, Maria Inês Barreiros
Senna e Patrícia Carlos Caldeira. O quinto membro da comissão deverá ser indicado pela Biblioteca
da FAO. A Comissão deverá apresentar seus trabalhos na próxima reunião da Egrégia Congregação.
NONO PONTO DE PAUTA. Aprovações CENEX: a)Proposta de atualização do cronograma do XV
Encontro Cien fico da Faculdade de Odontologia da UFMG, coordenado pela Profa. Cris ane
Baccin Bendo Neves, aprovada pelo Conselho Administra vo do CENEX em 20 de janeiro de 2021.
Após explicações da Profª Isabela Pordeus, a solicitação foi colocada em votação e a seguir foi
aprovada. b) Relatório Final do Curso de Atualização Introdução à Análise de Dados Quan ta vos
em Saúde - Turma 1, coordenado pelo Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães Abreu, realizado
no período de 05/11/2020 a 04/12/2020 e aprovado pelo Conselho Administra vo do CENEX em 20 de
janeiro de 2021. Após explicações da Profª Maria Inês, a solicitação foi colocada em votação e a
seguir foi aprovada. c ) Reoferta do Curso de Atualização Introdução à Análise de Dados
Quan ta vos em Saúde - Turma 1, coordenado pelo Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães
Abreu, a ser realizado no período de 08/04/2021 a 07/05/2021 e aprovado pelo Conselho
Administra vo do CENEX em 20 de janeiro de 2021. Após explicações da Profª Maria Inês, a
solicitação foi colocada em votação e a seguir foi aprovada. Prof. Allyson informou que enviará
sugestões de datas aos membros, juntamente com a próxima convocação, para discussão e aprovação
na próxima reunião do calendário de reuniões da Egrégia Congregação para o ano de 2021. Profª
Andréa Palmier perguntou sobre a previsão de vacinação dos professores da FAO UFMG. Prof. Allyson
esclareceu que, conforme informação da Reitora, é necessário aguardar, pois  a demanda por vacinas
é alta e que não haverá tratamento dis nto para a área da saúde. A Reitora se comprometeu a
conversar com o Dr. Jackson, Secretário Municipal de Saúde. Profª. Andréa Palmier alertou que estão
circulando mensagens de email falsas em nome das Professoras Isabela Pordeus e Efigênia Ferreira
recrutando pessoal para formação de equipes para atuar em processos sele vos. Prof. Allyson pediu
que esses emails sejam encaminhados à Diretoria para que seja divulgado alerta no site da FAO. Profª
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Isabela Pordeus informou que já solicitou à Superintendência Administra va da FAO que desse ampla
divulgação da no cia de fraude entre os servidores do corpo técnico administra vo da Unidade. Prof.
Rodrigo Richard sugeriu que as duas professoras que veram seus nomes envolvidos nessa fraude
tomem providências junto à delegacia especializada em crimes ciberné cos. Não havendo outros
assuntos a serem tratados, para constar, foi lavrada a presente ata pelo Secretário Geral da FAO
UFMG, Ronaldo dos Santos Condé e pelo Prof. Allyson Nogueira Moreira, que assinam
eletronicamente a seguir. Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 07/04/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Allyson Nogueira Moreira, Diretor(a) de unidade, em
08/04/2021, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0661839 e o código CRC A886296F.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 0661839
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