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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 21 DE MAIO DE 2021.

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 da Diretora em exercício
da Faculdade de Odontologia da UFMG, Profª Denise Vieira Travassos, tendo comparecido os membros: Cláudia Magalhães Silami, Flávio de
Freitas Ma�os (Representante dos Professores Titulares), Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR), Miriam Pimenta Parreira do Vale (Chefe do
SCA), Andréa Clemente Palmier (Chefe do OSP), Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Chefe do CPC), Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora do
Colegiado de Pós-Graduação); Najara Barbosa da Rocha (Sub-Coordenadora do Colegiado de Graduação); Ana Cecília Diniz Viana, Maria Inês
Barreiros Senna, Rodrigo de Castro Albuquerque, Carolina Nemésio de Barros Pereira, Hugo Henriques Alvim, Fernanda de Morais Ferreira e
Rafaela da Silveira Pinto (Representantes dos Professores), Bárbara Ferreira Soares (Representante dos Técnicos e Administra�vos em Educação).
Membros convidados: Profª Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU) e Silvilene Giovane Mar�ns Pereira (Superintendente
Administra�va). A representante dos Técnicos e Administra�vos em Educação, Ana Cris�na Roma Figueiredo e sua suplente Maria Cris�na da Silva
Ayres Vieira jus�ficaram a ausência. Havendo quorum regulamentar, a Profª. Denise cumprimentou os membros e declarou aberta a Sessão.
Primeiro Ponto de Pauta - Comunicados. A) Foi eleita a nova representação dos servidores TAEs na Congregação: Ana Cris�na Roma Figueiredo e
Maria Cris�na da Silva Ayres Vieira, em eleição realizada em 16/03/2021, conforme Edital Dir FAO nº 05/2021. A Profª Denise deu as boas- vindas
às servidoras; B) A Diretoria da FAO recebeu da Reitoria o OFÍCIO CIRCULAR nº  12/2021 sobre o Prêmio Péter Murányi 2020-21- área Educação.
Os departamentos foram consultados, não houve indicações de nomes. Profª Andréa Palmier e Isabela Pordeus indicaram o projeto de
monitoramento da COVID-19, coordenado pelo Prof. Ricardo Gomez,  em parceria com professores do ICB/UFMG. Prof. Isabela Pordeus também
sugeriu indicar a disciplina do Estágio (Internato Rural), antes coordenada pelo Prof. Marcos Werneck. Frisou que o internato da FAO UFMG
completará em breve 20 anos e que foi pioneiro no Brasil quando foi implantado. Profª Maria Inês sugeriu a indicação do Internato Rural, por ser
um espaço forma�vo muito relevante e destacou que é necessário escolher outros projetos embasados em uma experiência forma�va e uma
trajetória que apresente um diferencial. Após outros esclarecimentos, ficou decidido que essas duas propostas serão indicadas para concorrer ao
referido prêmio, o Internato Rural, antes coordenador pelo Prof. Marcos Werneck e atualmente sob a Coordenação da Profª Rafaela Pinto e o
Projeto “Covid e Odontologia - diagnós�co da situação atual e implantação de um novo protocolo de controle de infecção cruzada”, coordenado
pelo Prof. Ricardo Gomez. Profª Denise informou que a Diretora reencaminhará para o OSP e o CPC as instruções para apresentação do projeto
junto à Diretoria da FAO até o dia 24/06/2021 para serem enviados ao Gabinete da Reitora.  C) Profª Denise informou que foram realizadas mais
duas colações de grau dos alunos do Curso de Odontologia, uma antecipada para os alunos que alcançaram 75% de integralização e a outra oficial
para os alunos com integralização de 100%. No total, foram realizadas três colações de grau no semestre. Segundo Ponto de Pauta - Aprovação
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de atas: a) Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação de 04 de março de 2021. A ata foi posta em votação e a seguir foi APROVADA. b) Ata
da Reunião Extraordinária da Egrégia Congregação de 25 de março de 2021. A ata foi posta em votação e a seguir foi APROVADA. Terceiro Ponto
de Pauta - Solicitações de Homologações ad Referendum -  Progressão Funcional Profª Lia Silva de Cas�lho, do nível II para o nível III da Classe de
Associado, parecerista Profª Maria Inês Barreiros Senna. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA. Quarto Ponto de Pauta -
Processos de Progressão Funcional: a) Profª Viviane Elisângela Gomes, do nível  II para o nível III da Classe de Associado, parecerista Profª
Fernanda de Morais Ferreira. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA; b) Profª Carolina Bosso André, do nível  I para o
nível II da Classe de Adjunto, parecerista Profª Renata de Castro Mar�ns. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA; c) Profª
Francine Bene�, do nível  I para o nível II da Classe de Adjunto, parecerista Profª Amália Moreno. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir
foi APROVADA; d) Prof. Wagner Henriques de Castro, do nível  III para o nível IV da Classe de Associado, parecerista Profª Cláudia Silami de
Magalhães. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA; e) Profª Ana Cris�na Borges, do nível  II para o nível III da Classe de
Associado, parecerista Profª Isabela de Almeida Pordeus. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA. Quinto Ponto de Pauta -
Processos de Avaliação Final de Estágio Probatório: a) Profª Renata Magalhães Cyrino, parecerista Profª Andréa Clemente Palmier. A solicitação
foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA; b) Profª Aline Araujo Sampaio, parecerista Prof. Warley Luciano Fonseca Tavares. A solicitação
foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA. Profª Denise solicitou inversão da pauta. Décimo Terceiro Ponto de Pauta - Outros Assuntos -
Processos de Avaliação Final de Estágio Probatório: c) Profª Roselaine Moreira Coelho Milagres, parecerista Profª Rafaela da Silveira Pinto. A
solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA; d) Profª Sílvia Ferreira de Souza, parecerista Profa. Ana Cecília Diniz Viana. A
solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA; e) Profª Francisca Daniele Jardilino Silami, parecerista Prof. Hugo Henriques Alvim. A
solicitação foi colocada em votação e, a seguir foi APROVADA. Sexto Ponto de Pauta - Solicitação de Alteração de Regime de Trabalho Docente:
Prof. Marcus Vinícius Lucas Ferreira, aprovado em Câmara Departamental ODR em 25/03/2021; parecerista Professor Antônio Paulino Ribeiro
Sobrinho. A palavra foi passada para a Profª Maria Elisa, que forneceu explicações relevantes sobre essa solicitação. Profª Isabela Pordeus
ponderou que deve ser feita uma reflexão sobre essas mudanças de regime e um estudo para acompanhar a trajetória dos professores que
migraram do regime de dedicação exclusiva para a carga de 40 horas semanais. Por fim, frisou a importância de os departamentos definirem no
ato de realização dos concursos o perfil da vaga (DE ou 40 horas). Profª Maria Elisa destacou que essa é uma preocupação do ODR ao realizar
concursos. Informou também que o Departamento não registrou nenhum �po de reclamação contra os professores que solicitaram a alteração de
regime de DE para 40 horas. Esses professores sempre foram bem avaliados e apresentam produções importantes para o Departamento. Prof.
Rodrigo Albuquerque destacou que o regime de 40 horas permite aos professores adquirirem vivências em ambiente clínico fora da FAO e, assim,
enriquecerem a formação dos alunos  desta Faculdade. Prof. Flávio complementou que inexiste uma polí�ca da Unidade Acadêmica para
diretrizes da gestão de recursos humanos. Diante desse �po de solicitação, comentou que, como membro da Congregação, não tem
embasamento nem para avaliar qual a proporção ideal de cada �po de regime de trabalho dos docentes da FAO. Uma vez que essa avaliação não
deve ser feita sob o ponto de vista individual e sim embasada em uma diretriz ins�tucional. Por fim, o Prof. Flávio considerou que as chefias
departamentais reunidas no Conselho Departamental têm competências para elaboração desse �po de estudo sobre polí�ca de recursos
humanos, a ser subme�do posteriormente à Egrégia Congregação. Profª Denise concordou que essa discussão deve ser feita inicialmente no
Conselho Departamental. A seguir, a solicitação de alteração de regime de trabalho do Prof. Marcus Vinícius foi colocada em votação e
APROVADA, com um voto contrário da Profª Isabela Pordeus. Sé�mo Ponto de Pauta - OFÍCIO  11/2021/PRPQ-CEA-UFMG  - Indicação para a
Comissão de É�ca no Uso de Animais - CEUA. Profª Denise informou que a Diretoria recebeu as seguintes indicações: o ODR indicou a Profª
Francine Bene�, o SCA indicou o Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal e o CPC indicou o Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra. Os membros votaram
durante a reunião através do Google Forms. Profª Francine foi a docente que recebeu mais votos. Portanto, a nova representante �tular da FAO
UFMG junto à Comissão de É�ca no Uso de Animais é a Profª Francine Bene�, com mandato de três anos. Oitavo Ponto de Pauta - OFÍCIO
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CIRCULAR nº 13/2021/GAB-REI-UFMG - Indicação de 01 docente para composição do Centro de Estudos Norte-Americanos (CENA). Profª
Denise informou que a Diretoria recebeu as seguintes sugestões de nomes: OSP: Prof. Mauro Henrique N. Guimarães de Abreu, ODR: Prof. Nelson
Renato França Alves Silva e SCA: Prof. Saul Mar�ns de Paiva. Os membros votaram durante a reunião através do Google Forms. Como houve
empate, os membros decidiram realizar sorteio. O sorteado foi o Prof. Nelson. Portanto, o docente indicado pela FAO UFMG para compor o
Centro de Estudos Norte-Americanos (CENA) é o Prof. Nelson Renato França Alves Silva, lotado no ODR. Nono Ponto de Pauta - OFÍCIO 30/2021
ODR - Solicitação de aprovação Grupo de Pesquisa em Trauma�smo Dentário, sob coordenação da Profa. Juliana Vilela Bastos, aprovado em
reunião da Câmara Departamental ODR em 22/11/2019. A solicitação foi colocada em votação e, a seguir, foi APROVADA. Décimo Ponto de Pauta
- Aprovação de duas propostas para serem inscritas no Programa de Apoio a Projetos Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de
Graduação (Paleg 2021) - Chamada Interna Prograd 01/2021. Profª Denise informou que a Diretoria da FAO recebeu duas propostas: a) Proposta
Inovações Pedagógicas e Tecnológicas para o Ensino de Odontologia em Laboratório Mul�disciplinar, coordenação: Profa. Dra. Rogéli Tibúrcio
Ribeiro da Cunha Peixoto (ODR); b) Proposta Implementação do laboratório de Periodon�a, coordenação: Prof. Dr. Fernando de Oliveira Costa
(CPC). As propostas foram colocadas em votação e a seguir FORAM APROVADAS. Portanto, ambas as propostas serão subme�das à PROGRAD,
nesta data, conforme regras da Chamada Interna Progra 01/2021. Décimo Primeiro Ponto de Pauta - Proposta de alteração da Resolução
06/2013 para inclusão do CENEX, órgão colegiado, regido pela Resolução FAO nº 02/2021. Profª Denise explicou que, para que a coordenadora
do novo CENEX FAO, regido pela Resolução FAO 02/2021, tenha estabelecido o direito a voto na Congregação, é necessário alterar a Resolução
06/2013 que regulamenta a composição da Congregação para incluir o Cenex, órgão colegiado. Após a aprovação na Congregação, a proposta será
enviada para apreciação do Conselho Universitário. Informou ainda que a composição do colegiado do CENEX já foi definida conforme
documentação enviada junto com a convocação desta reunião. Portanto, é de conhecimento dos membros da Egrégia Congregação que o CENEX
da FAO, órgão colegiado, passou a ter a seguinte composição, conforme Resolução FAO 02/2021:  1- indicação de professores pelos
Departamentos: SCA - Paulo Antônio Mar�ns Junior (�tular) e Raquel Gonçalves Vieira de Andrade (suplente); ODR - Marcos Daniel Sep�mio
Lanza (�tular) e Guilherme Costa Carvalho Silva (suplente); OSP - Viviane Elisângela Gomes (�tular) e Andreia Maria Araújo Drummond (suplente);
CPC - Tânia Mara Pimenta Amaral (�tular) e Francisca Daniele Jardilino Silami (suplente). 2- Representantes dos TAEs eleitos conforme  Edital
07/2021: Elaine dos Santos Barbosa Cajá (�tular) e  Luciana Guilherme Gonzaga Carmo (suplente). 3- Professores Representantes dos
coordenadores de ações a�vas de Extensão da FAO/UFMG eleitos conforme Edital 08/2021: Renata Magalhães Cyrino (�tular)  e Isabella Faria da
Cunha Peixoto (suplente), Aline Araujo Sampaio (�tular) e Raquel Conceição Ferreira (suplente), Cláudia Lopes Brilhante Bhering (�tular) e Danilo
Rocha Dias (suplente). Importante destacar que esse colegiado do CENEX ainda não conta com representação discente porque o DA con�nua
dissolvido. 4- Nova Coordenação do CENEX, órgão colegiado, eleita conforme Edital 10/2021: Maria Inês Barreiros Senna (�tular) e Walison
Arthuso Vasconcellos (suplente). A Profª Denise apresentou a proposta de alteração do Art.1º, inciso VII, da Resolução 06/2013: (...) Art. 1 o A
Congregação da Faculdade de Odontologia será composta por: (...) VII - Coordenador do Centro de Extensão (CENEX), órgão colegiado, eleito
segundo as normas definidas pela Resolução nº 02/2021, de 04 de março de 2021, da Egrégia Congregação da Faculdade de Odontologia da
UFMG. Após outros esclarecimentos, a solicitação foi colocada em votação e a seguir FOI APROVADA por unanimidade. A seguir, a palavra foi
passada para a Profª Maria Inês para esclarecimentos sobre o próximo ponto de pauta e as duas solicitações semelhantes con�das em Outros
Assuntos, em nome da Profª Patrícia Valente Araújo. Décimo Segundo Ponto de Pauta - Aprovações CENEX (Memorando CENEX Nº 015/2021): a)
Ficha de Gestão - Curso Gestão em Odontologia, coordenado pela Profª Renata Magalhães Cyrino; b) Ficha de Gestão - Prestação de Serviço
Assessoria Educacional em Clínica Odontológica, coordenado pela Profa. Cláudia Lopes Brilhante Bhering; c) Composição de Equipe - Curso Gestão
em Odontologia, coordenado pela Profª Renata Magalhães Cyrino; d) Composição de Equipe - Prestação de Serviço Assessoria Educacional em
Clínica Odontológica, coordenado pela Profa. Cláudia Lopes Brilhante Bhering. Décimo Terceiro Ponto de Pauta - Outros assuntos.  a) Ficha de
Gestão - Prestação de Serviços: Assessoria na Àrea de Den�s�ca, coordenado pela Profª Patrícia Valente Araújo; b) Composição de Equipe -
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Prestação de Serviços: Assessoria na Àrea de Den�s�ca, coordenado pela Profª Patrícia Valente Araújo. Após explicações da Profª Maria Inês, as
solicitações foram colocadas em votação e a seguir FORAM APROVADAS. Décimo Terceiro Ponto de Pauta - Outros assuntos. F) medalha de honra
ao mérito CFO. Profª Denise informou a FAO recebeu o convite para a cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico 
concedida à Profª Elza Maria de Araújo Conceição pelo Conselho Federal de Odontologia de MG - CFO/MG. A cerimônia ocorreu no dia 20 de
maio de 2021, na sede do CFO/MG. g) Summer School on Brazilian Studies 2021 - Profª Denise citou a indicação de discentes do Curso de
Graduação em Odontologia, escolhidas por seleção promovida pelo Colegiado de Graduação, para par�cipação no evento Summer School on
Brazilian Studies 2021. As alunas escolhidas foram Bárbara Magalhães Figueiredo Dias e Flávia Mar�ns Vasconcelos Filiú. h) Profª Denise
comentou sobre a reunião ocorrida recentemente dos diretores com a Reitora, a respeito do corte no orçamento. O corte do orçamento da FAO
para o ano de 2021 foi de 36,5%, o que exigirá grandes esforços da Unidade em termos de economia e direcionamento de gastos. A Reitora
afirmou que tentará  concentrar os cortes na Administração Central, a fim de não impactar de forma mais grave no funcionamento das Unidades,
mas que será inevitável essa situação não se refle�r nos repasses feitos às Unidades. Profª Denise destacou que um dos gastos expressivos da FAO
é com a conta de energia elétrica. Profª Maria Cássia ques�onou se não há nenhum projeto de instalação de estrutura para a produção de energia
por meio de placas solares. Profª Denise informou que já existe um projeto da Pró-Reitoria de Administração chamado Projeto Oásis. Já estão
sendo feitos estudos dentro do campus da UFMG para produção de energia própria. A sra. Silvilene informou que o DGA já avaliou o telhado da
FAO para possível produção de energia elétrica. Profª Maria Inês manifestou preocupação com a atual situação financeira da FAO. Expôs também
que o CENEX conta com recursos para pagamento de funcionário apenas até setembro de 2021. Destacou também que a FUNDEP recolhe um
percentual expressivo sobre as folhas de pagamento de funcionários terceirizados. Sugeriu que a Diretoria da FAO tente junto à FUNDEP a
liberação de pelo menos parte desse passivo, considerando a atual situação de excepcionalidade. A seguir, discu�u-se sobre as estratégias de
retorno das a�vidades presenciais. Profª Fernanda comentou que é necessária uma estrutura com visão global e mais complexa que as comissões
existentes para lidar com todas as variáveis envolvidas. Prof. Flávio concordou que é preciso uma coordenação central. Destacou que é necessária
uma estrutura que permita um outro nível de diálogo envolvendo a representação dos setores da FAO. Sugeriu que a CAEC absorva as propostas
de retomada de a�vidades. Profª Denise concordou com essa sugestão e acrescentou que, sendo necessário, a CAEC poderá ser remodelada para
absorver essas demandas. Profª Maria Inês destacou que atualmente inexiste um plano único e global de implantação de todas as a�vidades da
FAO e que as propostas têm sido apresentadas de forma fragmentada. Prof. Flávio sugeriu que, nas próximas reuniões da Egrégia Congregação,
enquanto perdurar esse momento de excepcionalidade, sejam apresentados logo no início da sessão os informes sobre andamento de retomada
das a�vidades presenciais. Destacou que se trata de assunto importante e urgente que não deve ser discu�do em Outros Assuntos. Profª Denise
ponderou que os setores envolvidos se ar�culem para munir a Diretoria de informações per�nentes, em tempo hábil, para subsidiar esse �po de
discussão nas reuniões da Congregação. 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 pela Profª. Denise Vieira Travassos, que assinam eletronicamente a seguir. Belo Horizonte, 21 de
maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em 14/06/2021, às 16:41, 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 Denise Vieira Travassos, Vice diretor(a) de unidade, em 14/06/2021, às 16:51, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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