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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021.

Aos quatro dias do mês de março de 2021, às 8hs:30min, em ambiente virtual da Congregação da Faculdade de Odontologia/UFMG, por meio da
Plataforma Microso� Teams, 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),
Saul Mar�ns de Paiva, Flávio de Freitas Ma�os (Representante dos Professores Titulares), Cris�ane Bacin Bendo Neves (Sub-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); Carolina Nemésio de Barros Pereira (Coordenadora do Colegiado de Graduação,
respec�vamente); Ana Cecília Diniz Viana, Maria Inês Barreiros Senna, Rodrigo de Castro Albuquerque, Rodrigo Richard da Silveira, Alexandre
Fortes Drummond, Lívia Guimarães Zina, Roselaine Moreira Coelho Milagres (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), Profª Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU), as professoras Raquel Conceição Ferreira, Patrícia
Carlos Caldeira e a Bibliotecária Miriam Cândida de Jesus (componentes da Comissão responsável pelo levantamento de informações e
proposição de regulamentação de uso do Interna�onal Standard Book Number (ISBN) Ins�tucional da FAO UFMG). Havendo quórum
regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros desta Congregação e declarou aberta a Sessão. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA.
COMUNICADOS. 1- Prof. Allyson informou que foram realizadas duas colações de grau de alunas do Curso de Graduação por decisão judicial. 2-
Será realizada colação de grau antecipada em 15/03/2021 para os alunos que alcançarem integralização de 75% e colação de grau formal em
20/04/2021 para os demais alunos que cumprirem integralização de 100% das a�vidades. 3- A Pró-Reitoria de Administração (PRA) apresentou,
em reunião ocorrida no dia 02/03/2021, um projeto alterna�vo para a adequação da ven�lação mecânica das clínicas da FAO. Prof. Allyson
completou que não há diferença significa�va de custo de instalação em relação ao projeto anterior, mas que esse segundo projeto pode ser
implantado em um prazo muito menor. Assim que a Diretoria da FAO receber mais informações, todos serão comunicados. 4 - Profª Maria Inês
informou que a PROEX aprovou o retorno das a�vidades presenciais da Prestação de Serviços da Radiologia e do Atendimento de Urgência da
Área de Ortodon�a, conforme comunicado formal da PROEX recebido em 01/03/2021. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. APROVAÇÃO DE ATA: Ata da
Reunião Ordinária da Congregação do dia 02/02/2021. A ata foi posta em votação e a seguir foi aprovada. TERCEIRO PONTO DE PAUTA.
 Apresentação de Minuta da Resolução sobre a ins�tuição da Comissão Editoral na FAO UFMG - regulamentação de uso do Interna�onal Standard
Book Number/ Padrão Internacional de Numeração de Livro (ISBN) da Faculdade de Odontologia da UFMG, elaborada pela Comissão ins�tuída
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pela Portaria Dir FAO 18/2021. Prof. Allyson passou a palavra para Profª Isabela Pordeus, que apresentou relato dos trabalhos desenvolvidos pelos
membros da referida comissão. Informou que o ISBN da FAO já foi transferido para a Câmara Brasileira do Livro, com o mínimo de interferência, a
fim de não prejudicar sua iden�ficação. Apresentou também a proposta de uma minuta de resolução para criação de uma Comissão Editorial no
âmbito da FAO que será responsável, dentre outras atribuições, por viabilizar o encaminhamento das obras avaliadas para atribuição de ISBN
vinculado ao cadastro FAO-UFMG na Câmara Brasileira do Livro. Por fim, apresentou a proposta de construção de um repositório, com a finalidade
de dar visibilidade às obras produzidas e registradas no âmbito da Unidade. Após outras explicações dadas pela Profª Isabela Pordeus, Prof.
Allyson parabenizou pelo trabalho apresentado. Agradeceu a presença das professoras Raquel Conceição Ferreira, Patrícia Carlos Caldeira e a da
Bibliotecária Miriam Cândida de Jesus, que na sequência se re�raram da reunião. A seguir, a minuta de Resolução que cria e regulamenta a
composição e as competências da Comissão Editorial na FAO UFMG foi colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA, com abstenção das
Professoras Isabela Pordeus e Maria Inês, por serem integrantes da Comissão que apresentou a referida minuta de resolução. QUARTO PONTO DE
PAUTA. Proposta do calendário de reuniões da Egrégia Congregação para o ano de 2021. A data de reunião do mês de dezembro proposta para o
dia 21/12/2021 foi alterada para o dia 16/12/2021, devido ao recesso de natal. Prof. Allyson destacou que, caso necessário, haverá convocação de
uma reunião extraordinária durante o recesso escolar compreendido entre 01/04/2021 a 16/05/2021. A proposta foi colocada em votação e a
seguir FOI APROVADA. QUINTO PONTO DE PAUTA. Apresentação de Minuta da Resolução que regulamenta a composição e as competências do
Centro de Extensão da FAO UFMG, conforme solicitado no Memorando CENEX Nº007/2021. A palavra foi passada para a Profª Maria Inês que
forneceu explicações per�nentes. Ressaltou alguns aspectos dessa minuta que diferem da Resolução 06/2020, do Conselho Universitário, devido
às especificidades da FAO UFMG. Prof. Allyson sugeriu a ins�tuição de uma comissão da Congregação para analisar a minuta de resolução antes
de sua aprovação. Profª Maria Elisa pontuou que a referida minuta foi construída com base na norma�va do Conselho Universitário, sendo,
portanto, desnecessária a criação da comissão. Os demais membros concordaram. Foram reformulados o caput e o parágrafo segundo do ar�go
nono, a fim de tornar mais clara sua redação. A seguir a solicitação foi colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA.  SEXTO PONTO DE
PAUTA. APROVAÇÕES CENEX: 6.1- Relatório Final do Curso de Atualização Desafios no Diagnós�co em Estomatologia (processo SEI
23072.216613/2020-71), coordenado pelo Prof. Ricardo San�ago Gomez, realizado no período de 31/08/2020 a 20/11/2020 e aprovado pelo
Conselho Administra�vo do CENEX em reunião virtual do dia 24 de fevereiro de 2021. Após breve explicação da Profª Maria Inês, a solicitação foi
colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA. 6.2- Reoferecimento: Projeto de Extensão Prevenção e Educação à saúde para Municípios do
Estado de Minas Gerais (23072.207571/2021-68), coordenado pelo Prof. João Henrique Amaral, triênio 2021/2024, aprovado pelo Conselho
Administra�vo do CENEX em reunião virtual do dia 24 de fevereiro de 2021. A solicitação foi colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA.
6.3- Propostas de ações de extensão: a) Prestação de Serviço e Assessoria na Área de Prótese Dentária, coordenado pelo Prof. Marcos Daniel
Septmio Lanza, para o triênio 2021/2024 (processo SEI 23072.244813/2020-13), aprovado pelo Conselho Administra�vo do CENEX em reunião
virtual do dia 24 de fevereiro de 2021. Após breve explicação da Profª Maria Inês, a solicitação foi colocada em votação e, logo após, FOI
APROVADA. b) Evento - Seminário Pet-Saúde Interprofissionalidade: de Onde Par�mos, Onde Chegamos e para Onde Vamos? Coordenado pela
Profa Andréa Clemente Palmier, com realização prevista para 08/03/202. (processo SEI 23072.206631/2021-25), aprovado pelo Conselho
Administra�vo do CENEX em reunião virtual do dia 24 de fevereiro de 2021. Após breve explicação da Profª Maria Inês, a solicitação foi colocada
em votação e, logo após, FOI APROVADA. c) Curso Atualidades na Terapia Pulpar e Reabilitação Proté�ca Unitária na Den�ção Decídua: O que
você precisa saber?, coordenado pela Profa Izabella Barbosa Fernandes, para o biênio 2021/2023. (SEI 23072.202287/2021-03), aprovado pelo
Conselho Administra�vo do CENEX em reunião virtual do dia 24 de fevereiro de 2021.  Profª Maria Inês destacou a importância do tema. A seguir
a solicitação foi colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA, com abstenção da Profª Cris�ane Baccin Bendo Neves. d) I Simpósio de
Empreendedorismo em Saúde da UFMG - Empreender: superando desafios e gerando lucros, coordenado pela Profa Renata Magalhães Cyrino,
com realização prevista para 20/03/2021, (sei 23072.207977/2021-41) aprovado pelo Conselho Administra�vo do CENEX em reunião virtual do
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dia 24 de fevereiro de 2021. Após breve explicação da Profª Maria Inês, a solicitação foi colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA.
SÉTIMO PONTO DE PAUTA. OUTROS ASSUNTOS. a) Apresentação de Minuta da Carta a ser encaminhada à Reitora sobre vacinação contra a
COVID-19, elaborada pelo Grupo de Trabalho ins�tuído pela Portaria Diretoria 30/2021. Prof. Allyson explicou que a Diretoria da FAO já havia
enviado uma carta semelhante e que esta carta necessita da aprovação dos membros para ser enviada, desta vez, em nome da Egrégia
Congregação. A palavra foi passada ´para o Prof. Rodrigo Richard. A seguir leu o teor da minuta da carta. Os membros solicitaram algumas
alterações do texto. Prof. Allyson sugeriu ao Grupo de Trabalho reformular trechos da carta, conforme pedido pelos membros, e enviar o texto
corrigido à Diretoria para ser encaminhado por email aos membros para uma úl�ma conferência. Todos concordaram. A minuta da carta foi
aprovada, com essas observações.  O Prof. Rodrigo Richard agradeceu, em nome do Grupo de Trabalho à Diretoria da FAO pela oportunidade dada
ao Grupo para a realização dessa tarefa. Agradeceu também aos membros da Congregação pelas contribuições. b) Solicitação progressão
funcional Profª Najara Barbosa da Rocha (DOSP) do nível I para o nível II da Classe de Adjunto A;  parecerista : Profª Ana Cecília Diniz Viana. A
palavra foi passada para a parecerista, que leu o mérito do parecer. A Profª Ana Cecília pontuou que o check list da documentação necessária para
emissão do parecer está incompleto no SEI. Profª Maria Cássia sugeriu que as chefias de departamento auxiliem os professores na montagem dos
processos de solicitação de progressão, a fim de incluir no SEI a documentação completa. A seguir a solicitação foi colocada em votação e, logo
após, FOI APROVADA. PALAVRA LIVRE. Prof. Rodrigo Richard deixou registrada sua solidariedade ao ex-Reitor da Universidade Federal de Pelotas,
Prof. Pedro Hallal, que recentemente assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, resultado de processo administra�vo disciplinar aberto
contra ele pela Controladoria Geral da União (CGU), por cri�car o Presidente da República, devido à forma que o Governo Federal tem agido
diante da Pandemia da COVID-19. Profª Isabela Pordeus completou que o Prof. Pedro Hallal é epidemiólogo e um dos maiores estudiosos da
COVID-19 no Brasil, tendo portanto domínio do assunto. Registrou também que entende que o TAC assinado pelo Prof. Pedro consis�u em
retaliação devido à decisão da Universidade de Pelotas de conduzir o atual reitorado na forma de um triunvirato. Prof. Allyson concordou com
todo o exposto sobre esse assunto. Profª Maria Inês concordou com a fala dos dois membros. Informou também que estão abertas as inscrições
para mediadores e ouvintes das rodas de conversas do 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitário. Pediu o apoio da Unidade, pois são
muitas mesas, necessitando de muitos mediadores. Prof. Alexandre Drummond informou que esta é sua úl�ma par�cipação em reuniões da
Congregação, considerando o término de seu mandato. 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, 04 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em 08/06/2021, às 09:02, 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 09/06/2021, às 16:36, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0769957 e o código CRC A1F813B6.
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