UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

PROMOÇÃO PARA A CLASSE DE PROFESSOR TITULAR -19 de maio de 2021

PROVA DE TÍTULOS - DEFESA DE MEMORIAL
Professor José Augusto Cesar Discacciati
Avaliadora 1 - Professora Adriana Maria Botelho - UFVJM
Quesito Avaliado
Prova de Títulos
Defesa de Memorial
MÉDIA

Valor Atribuído
95.4
100.0
97.7

Defesa de Memorial
Artigo 16. O memorial deverá apresentar dedicação obrigatoriamente ao ensino, à pesquisa e/ou, à
extensão, apresentando, de maneira organizada, as atividades relativas ao previsto no Art. 36 da
Resolução Complementar nº 04/2014.
O memorial deve ser uma exposição escrita de modo analítico e crítico sobre as atividades desenvolvidas
pelo candidato, contendo todos os aspectos significativos de sua trajetória profissional, podendo ser
comple4mentado, quando couber, por outros meios de expressão, abordando:
a) A contribuição do candidato para cada área em que sua atuação profissional tenha sido relevante; b) Os
resultados alcançados; c) A importância e o efeito multiplicador de sua contribuição; d) A identificação de
possíveis desdobramentos e consequências dessa contribuição.

No dia 19 (dezenove) de maio de 2021, às 14 horas, foi apresentado o Memorial do
Professor José Augusto César Discacciati para fins de promoção à Classe E, denominação
Professor Titular, conforme Artigo 16 da Resolução n° 03/2016 de 30 de novembro de 2016

Parecer individual:
Após apreciação do currículo e memorial apresentados pelo professor Dr. José
Augusto César Discacciati, como requisitos para fins de promoção docente para a
Classe de Professor Titular, considero o referido professor APROVADO, por cumprir
muito bem o seu papel dentro de uma universidade federal, quanto ao seu
desempenho no ensino, pesquisa e extensão.
Assim sendo, o professor Dr. José Augusto César Discacciati, é merecedor da
promoção da classe de Professor Associado, para a classe de Professor Titular da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Odontologia de Minas Gerais.

Professora Adriana Maria Botelho – UFVJM
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PROVA DE TÍTULOS - DEFESA DE MEMORIAL
Professor José Augusto Cesar Discacciati
Avaliador 2 - Professor Cláudio Rodrigues Leles - UFG
Quesito Avaliado

Valor Atribuído

Prova de Títulos
Defesa de Memorial
MÉDIA

95.4
100.0
97.7

Defesa de Memorial
Artigo 16. O memorial deverá apresentar dedicação obrigatoriamente ao ensino, à pesquisa e/ou, à
extensão, apresentando, de maneira organizada, as atividades relativas ao previsto no Art. 36 da
Resolução Complementar nº 04/2014.
O memorial deve ser uma exposição escrita de modo analítico e crítico sobre as atividades desenvolvidas
pelo candidato, contendo todos os aspectos significativos de sua trajetória profissional, podendo ser
comple4mentado, quando couber, por outros meios de expressão, abordando:
a) A contribuição do candidato para cada área em que sua atuação profissional tenha sido relevante; b) Os
resultados alcançados; c) A importância e o efeito multiplicador de sua contribuição; d) A identificação de
possíveis desdobramentos e consequências dessa contribuição.

No dia 19 (dezenove) de maio de 2021, às 14 horas, foi apresentado o Memorial do
Professor José Augusto César Discacciati para fins de promoção à Classe E, denominação
Professor Titular, conforme Artigo 16 da Resolução n° 03/2016 de 30 de novembro de 2016

Parecer individual:
O candidato apresentou de forma plenamente satisfatória sua defesa de memorial,
discorreu de forma esclarecedora sobre diversos aspectos de sua trajetória acadêmica
durante sua apresentação inicial e nas arguições com a banca examinadora. De forma geral,
mostrou estar capacitado à promoção pleiteada, tanto na prova de títulos quanto na defesa
de memorial.

___________________________________________________

Professor Cláudio Rodrigues Leles
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PROVA DE TÍTULOS - DEFESA DE MEMORIAL
Professor José Augusto Cesar Discacciati
Avaliador 3 - Professor Marcelo Ferraz Mesquita - UNICAMP Piracicaba
Quesito Avaliado

Valor Atribuído

Prova de Títulos
Defesa de Memorial
MÉDIA
Defesa de Memorial

95.4
100.0
97.7

Artigo 16. O memorial deverá apresentar dedicação obrigatoriamente ao ensino, à pesquisa e/ou, à
extensão, apresentando, de maneira organizada, as atividades relativas ao previsto no Art. 36 da
Resolução Complementar nº 04/2014.
O memorial deve ser uma exposição escrita de modo analítico e crítico sobre as atividades desenvolvidas
pelo candidato, contendo todos os aspectos significativos de sua trajetória profissional, podendo ser
comple4mentado, quando couber, por outros meios de expressão, abordando:
a) A contribuição do candidato para cada área em que sua atuação profissional tenha sido relevante; b) Os
resultados alcançados; c) A importância e o efeito multiplicador de sua contribuição; d) A identificação de
possíveis desdobramentos e consequências dessa contribuição.

No dia 19 (dezenove) de maio de 2021, às 14 horas, foi apresentado o Memorial do
Professor José Augusto César Discacciati para fins de promoção à Classe E, denominação
Professor Titular, conforme Artigo 16 da Resolução n° 03/2016 de 30 de novembro de 2016

Parecer individual:
O Prof. José Augusto Cesar Discacciati realizou a exposição do Memorial à Comissão
Avaliadora no tempo estipulado pela UFMG, demonstrando profundo conhecimento
acadêmico em todos os níveis de atividades, com destaque para sua atuação no ensino de
graduação e extensão. Em seguida foi arguido pela Comissão avaliadora, tendo respondido
todos os questionamentos de maneira clara e objetiva, demonstrando conhecimento e
domínio profundos sobre todos os temas abordados, sem exceção. A partir da excelente
apresentação realizada, das respostas aos questionamentos, e finalmente, da prévia análise
do Memorial, fica evidente que o Professor José Augusto Cesar Discacciati preenche todos os
requisitos, tanto quantitativos como qualitativos, para ser aprovado no Concurso para
Promoção para a Classe de Professor Titular.

Professor Marcelo Ferraz Mesquita
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PROVA DE TÍTULOS - DEFESA DE MEMORIAL
Professor José Augusto Cesar Discacciati
Avaliador 4 - Professor Marcos Azeredo Furquim Werneck - UFMG
Quesito Avaliado
Prova de Títulos
Defesa de Memorial
MÉDIA

Valor Atribuído
95.4
100.0
97.7

Defesa de Memorial
Artigo 16. O memorial deverá apresentar dedicação obrigatoriamente ao ensino, à pesquisa e/ou, à
extensão, apresentando, de maneira organizada, as atividades relativas ao previsto no Art. 36 da
Resolução Complementar nº 04/2014.
O memorial deve ser uma exposição escrita de modo analítico e crítico sobre as atividades desenvolvidas
pelo candidato, contendo todos os aspectos significativos de sua trajetória profissional, podendo ser
comple4mentado, quando couber, por outros meios de expressão, abordando:
a) A contribuição do candidato para cada área em que sua atuação profissional tenha sido relevante; b) Os
resultados alcançados; c) A importância e o efeito multiplicador de sua contribuição; d) A identificação de
possíveis desdobramentos e consequências dessa contribuição.

No dia 19 (dezenove) de maio de 2021, às 14 horas, foi apresentado o Memorial do
Professor José Augusto César Discacciati para fins de promoção à Classe E, denominação
Professor Titular, conforme Artigo 16 da Resolução n° 03/2016 de 30 de novembro de 2016

Parecer individual:
O memorial apresentou, de forma clara, objetiva e fiel, a descrição de fatos
relacionados à história de vida do candidato, demonstrando coerência entre vida
pessoal e vida acadêmica. Apresenta a produção acadêmica do candidato, a busca
por aperfeiçoamento e construção do conhecimento, a capacidade de atuação nos
campos do ensino, da pesquisa e da extensão, sempre com a preocupação com a
sua formação, a formação dos estudantes e do grupo de professores com os quais
trabalhou. Revela capacidade crítica, comportamento ético e competência técnica e
científica, além do claro compromisso com a formação profissional e com os
princípios da Faculdade de Odontologia da UFMG.

Professor Marcos Azeredo Furquim Werneck

