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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 14 DE
JUNHO DE 2021- 2ª sessão.
Aos quatorze dias do mês de junho 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 - 2ª Sessão, sob a presidência do Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG,
Prof. Allyson Nogueira Moreira, tendo comparecido os membros: Denise Vieira Travassos (Vice-Diretora FAO
UFMG); Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR); Miriam Pimenta Parreira do Vale (Chefe do SCA); Renata de
Castro Mar ns (Subchefe 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); Flávio de Freitas Ma os e Cláudia Magalhães Silami (Representantes dos Professores
Titulares); Maria Inês Barreiros Senna (Representante do CENEX); Felipe Paiva Fonseca, Rodrigo Richard da
Silveira, Roselaine Moreira Coelho Milagres, Tânia Mara Pimenta Amaral, Ana Cecília Diniz Viana, Fernanda de
Morais Ferreira e Rafaela da Silveira Pinto (Representantes dos Professores); Ana Cris na Roma Figueiredo e
Bárbara Ferreira Soares (Representante dos Técnicos e Administra vos em Educação); Membros convidados:
Profª Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU) e a Sra. Silvilene Giovane Mar ns Pereira
(Superintendente Administra va). Havendo quorum regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros e
declarou aberta a Sessão. Primeiro Ponto de Pauta - Comunicados. 1) Foi homologado em 31 de maio de 2021 o
resultado da eleição para representantes dos professores na Congregação, conforme Edital Diretoria 14/21.
Novos Representantes: Portaria Diretoria 96/2021: Prof. Rodrigo Richard da Silveira (Titular) e Marcelo
Drummond Naves (Suplente); Portaria Diretoria 97/2021: Juliana Vilela Bastos, (Titular) e Tânia Mara Pimenta
Amaral (Suplente). O Diretor deu as boas-vindas aos novos membros; 2) Em resposta ao OFÍCIO CIRCULAR No
14/2021 do Gabinete da Reitora, a Diretoria da FAO indicou as docentes Profa Rosa Núbia Vieira de Moura (OSP)
e Profa Carolina Bosso André (ODR) para comporem o Conselho Diretor da Biblioteca Universitária; 3)
Regulamentação dos Estágios curriculares não-obrigatórios. Houve aumento da demanda sobre estágios nãoobrigatórios, porém não exis a uma norma va interna especíﬁca sobre o tema, pois não havia tempo na grade
curricular dos alunos regulares. Após consulta à PROGRAD e ao Setor de Estágios dessa Pró-Reitoria, a FAO UFMG
foi orientada a estabelecer as norma vas da Unidade. Por deliberação da plenária do Colegiado de Graduação,
foi solicitada à Diretoria a nomeação de uma Comissão Permanente de Estágios (Portaria 52/2021 DIR FAO
UFMG), composta pelos professores: Profª Rafaela da Silveira Pinto (presidente), Profª Carolina Castro Mar ns,
Prof. Felipe Baires e Profª Lívia Fávaro Zeola. Dos trabalhos desta comissão resultou a Resolução 02/2021
COLGRAD/FAO UFMG, que regulamenta os estágios extracurriculares não obrigatórios na FAO UFMG, além dos
documentos revisados a serem preenchidos pelo aluno, pelo supervisor de estágio e pelo orientador na FAO.
Toda a documentação estará disponível da página do ColGrad para acesso pelos discentes. Todas as solicitações
serão avaliadas inicialmente pela Comissão, enviadas ao Colegiado e encaminhadas para anuência da Diretoria,
com quem será ﬁrmada a parceria de estágio. O Colegiado de Graduação e a Diretoria agradecem pelo primoroso
trabalho realizado pela Comissão. Em função da demanda, será futuramente avaliada a possibilidade de
atribuição de encargos para as a vidades tanto da Comissão (visto que em outras unidades existe uma Central de
Estágios ou um servidor vinculado a um Setor de Estágios) quanto dos professores orientadores de estágio; 4)
Neste semestre estão sendo ofertadas duas disciplinas com atendimento presencial, Urgência e Atenção Integral
ao Adulto Idoso, além de duas laboratoriais também presenciais, Materiais Dentários II e Prá cas Laboratoriais
de Restaurações Metálicas. Outras disciplinas aguardam aprovação na Câmara de Graduação. O Diretor destacou
que muitas disciplinas podem ser aprovadas no decorrer do semestre, assim como disciplinas em andamento
podem ser suspensas, a depender da situação epidemiológica de Belo Horizonte. Segundo Ponto de Pauta Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação de 21 de maio de 2021. A ata foi colocada em
votação e, a seguir, foi aprovada. Terceiro Ponto de Pauta - Processo de Progressão Funcional: Profª Renata de
Castro Mar ns, do nível II para o nível III da Classe de Adjunto, parecerista Prof. Felipe Paiva Fonseca. A palavra
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foi passada para o parecerista, que leu o parecer. A solicitação foi colocada em votação e, logo após, foi
aprovada. Quarto Ponto de Pauta. Aprovações CENEX (Memorando CENEX Nº 015/2021): a) Fichas de Gestão e
Composição de Equipe - propostas de ações de extensão aprovadas em reunião do colegiado do CENEX/FAO,
realizada em 08/06/2021: - Curso de Imersão em Prótese Total, coordenado pelo Prof. Sérgio Carvalho Costa,
para o triênio 08/2021 a 04/2024; - Curso Introdução à Metodologia Cien ﬁca, coordenado pela Profa. Soraia
Macari, para o triênio 07/2021 a 07/2024; - Curso de Atualização em Doenças da Boca, coordenado pelo Prof.
Felipe Paiva Fonseca, para o triênio 06/2021 a 06/2024; - Curso de Atualização Interpretação de Laudos de
Histopatologia das Doenças Bucais, coordenado pelo Prof. Ricardo Gomez, para o triênio 06/2021 a 06/2024; Curso de Atualização Técnicas Laboratoriais para Pesquisa e Diagnós co, coordenado pelo Prof. Felipe Paiva
Fonseca, para o período 06/2021 a 06/2024; - Curso de Atualização Análise Mul variada de Dados: teoria e
prá ca, coordenada pela Profa. Fabiana Vargas Ferreira, para o triênio 06/2021 a 06/2024; - Prestação de
Serviços Assessoria em Prótese Total e Parcial Removível, coordenado pelo Prof. Sérgio Carvalho Costa, para o
período 06/2021 a 06/2024. As solicitações foram colocadas em votação e logo após foram aprovadas. b)
Proposta de retorno presencial do II Curso de Aperfeiçoamento em Odontopediatria (Memorando 20-2021),
coordenado pelo prof. Marco Aurélio Benini Paschoal, aprovado em reunião do colegiado do CENEX/FAO,
realizada em 08/06/2021. A solicitação foi colocada em votação e logo após foi aprovada. c) Proposta de retorno
presencial do XXII Curso de Aperfeiçoamento em Ortodon a Preven va e Intercepta va (Memorando 21-2021),
coordenado pela Profa Leniana Santos Neves, aprovado em reunião do colegiado do CENEX/FAO, realizada em
08/06/2021. A solicitação foi colocada em votação e logo após foi aprovada. d) X Curso de Aperfeiçoamento
Cirúrgico-Proté co em Implantodon a - Cirurgias Avançadas (Turma II) (Memorando 22-2021), coordenado pelo
Prof. Evandro Aguiar, aprovado em reunião do colegiado do CENEX/FAO, realizada em 08/06/2021. A solicitação
foi colocada em votação e logo após foi aprovada. O Diretor solicitou inversão de pauta. Sexto Ponto de Pauta.
Outros assuntos. Solicitações Cenex: a) Proposta de retorno presencial do XIX Curso de Aperfeiçoamento em
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra, aprovado ad
referendum do Colegiado do CENEX em 11/06/2021. A solicitação foi colocada em votação e logo após foi
aprovada. b) Proposta de retorno presencial do Curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor, coordenado pelo
Prof. Sergio Monteiro Lima Junior, aprovado ad referendum do Colegiado do CENEX em 11/06/2021. A solicitação
foi colocada em votação e logo após foi aprovada. Quinto Ponto de Pauta. Apresentação do Relatório do Grupo
de Estudos Técnicos Preliminares, ins tuído pela Portaria 1043/21 da Pró-Reitoria de Administração (PRA), para
análise das necessidades e viabilidade de readequação de ven lação das clínicas da FAO UFMG. A Sra. Silvilene
esclareceu que foi objeto do Grupo de Estudos também a possibilidade de construção de barreiras sicas nas
clínicas. O Prof. Allyson informou que foram convidados para esta apresentação a Arquiteta Ana Carolina Vaz dos
Santos, Presidente do Grupo de Estudos, e a Engenheira Fabrícia Ma ar, ambas do Departamento de
Planejamento e Projetos - DPP/UFMG, a Sra. Silvilene, Superintende Administra va da FAO e o Prof. Ricardo Reis,
Coordenador das Clínicas - FAO. A Sra. Silvilene iniciou sua fala agradecendo à Pró-Reitoria de Administração por
ter ins tuído esse grupo de estudos. Agradeceu também aos demais convidados pela presença. Prof. Ricardo Reis
lembrou que são necessárias algumas intervenções nas clínicas. Uma delas se refere à clima zação. Será
necessário instalar um sistema de puriﬁcação do ar que circula nas clínicas. o Prof. Ricardo destacou que foi
apresentada uma alterna va de instalação de um po de aparelho que consegue realizar a ﬁltragem do ar do
ambiente clínico. Trata-se de uma alterna va que dispensa intervenções estruturais, evitando transtornos e
resultando também em economia de tempo. Outra intervenção necessária diz respeito à elevação das divisórias
entre as áreas de atendimento, a ﬁm de atender às norma vas sanitárias vigentes. O Prof. Ricardo explicou que
os custos dos materiais têm apresentado crescente alta dos preços, razão pela qual a proposta inicial foi alterada
subs tuindo o inox pelo alumínio. A Engenheira Fabrícia informou que até o momento não havia recebido do
fornecedor o orçamento com as divisórias em alumínio. A seguir apresentou a proposta de adequação das
clínicas. A Profª Tânia ques onou se em relação às questões de biossegurança há alguma diferença no uso de
divisórias em alumínio ou em inox. Prof. Ricardo Reis respondeu que essa questão já foi veriﬁcada e que não há
nenhuma contraindicação. Completou que, inclusive, o Bloco Cirúrgico e a Clínica 7 já contam com estruturas em
alumínio. Destacou também que o inox era a primeira opção pela sua durabilidade, porém, representa um custo
muito elevado em relação às estruturas em alumínio. A Profª Isabela Pordeus parabenizou as convidadas pelo
trabalho desenvolvido e pela apresentação e perguntou se há uma previsão do tempo necessário para realizar as
intervenções que deverão ser feitas na Clínica 7. A Engenheira Fabrícia informou uma previsão de duas semanas,
mas ponderou que essa intervenção depende da disponibilidade do Departamento de Manutenção e Operação
da Infraestrutura - DEMAI. A arquiteta Ana Carolina ressaltou que, devido à alta demanda de trabalho, o DDP não
está autorizado, no momento, a desenvolver esses projetos de exaustão da Clínica 7 e do Bloco Cirúrgico. Prof.
Rodrigo Richard parabenizou o Grupo de Trabalho pelo projeto apresentado e perguntou sobre a manutenção
dos equipamentos. A Engenheira Fabrícia informou que basta a troca dos ﬁltros periodicamente, procedimento
simples que não exige assistência especializada, podendo ser feito pelos próprios funcionários da Oﬁcina da FAO.
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A Profª Maria Elisa frisou que, na UFMG, talvez a FAO seja a Unidade que mais tenha sido impactada pela
pandemia da COVID-19 e demonstrou preocupação com o prazo necessário para realizar os processos licitatórios
das intervenções nas clínicas. A Profª Roselaine solicitou que fosse feita uma visita nas áreas de funcionamento
da Radiologia. A Engenheira Fabrícia se comprometeu a realizar essa visita a ﬁm de veriﬁcar se haverá a
necessidade de realizar alguma intervenção no que se refere à ﬁltragem do ar na Radiologia. A pedido do Prof.
Rodrigo Richard ﬁcou combinado que serão visitados também os laboratórios onde são ministradas disciplinas
prá cas. Esses locais de aprendizagem enfrentam problemas de altas temperaturas, e, devido à situação
epidemiológica atual, não é possível u lizar os aparelhos de ar condicionado para resolver o problema do calor
excessivo. Foram sanadas outras dúvidas dos membros e prestados outros esclarecimentos técnicos. Prof.
Allyson agradeceu a par cipação na reunião da Engenheira Fabrícia e da Arquiteta Ana Carolina que se re raram
da reunião logo após. Outros Assuntos. Aprovação Plano de Trabalho Professor Voluntário Leonardo Francgini
Pan Mar nez, para o período de 03/06/2021 a 25/02/2022. Após explicações dadas pela Profª Maria Elisa, a
solicitação foi colocada em votação e, logo após, foi aprovada. A Profª Fernanda demonstrou preocupação com a
falta de previsão para a regularização do Curso de Odontologia. Lembrou que o aumento da capacidade de
atendimento depende, por exemplo, da conclusão das intervenções das clínicas, mas que a entrada de novas
turmas no curso con nua acontecendo normalmente. Ques onou se existe alguma discussão junto ao MEC para
impedir ou reduzir o ingresso de novos alunos nos cursos. Prof. Allyson destacou que se trata de uma
preocupação que aﬂige a todos, mas que não há, até o momento, uma deﬁnição das instâncias superiores para
sanar esse problema. A Profª Miriam ques onou se já existe alguma negociação com a Reitoria para viabilizar os
recursos necessários para operacionalizar as intervenções que precisam ser feitas no ambiente clínico da FAO. O
Prof. Allyson informou que os cortes orçamentários recentes podem prejudicar a liberação desses recursos, mas
que, assim que forem ﬁnalizados os projetos e orçamentos, a Diretoria levará novamente essa questão à Reitoria.
O Prof. Allyson reforçou o prazo para envio à Diretoria dos projetos para concorrer aos recursos de emendas
parlamentares da LOA 2022. A Profª Maria Inês informou que recebeu resposta formal da Fundep negando a
liberação de recursos do passivo trabalhista. Conforme já discu do em outras reuniões da Congregação, o Cenex
pleiteava a liberação de parte desses recursos para pagar salários de funcionária do setor. A Profª Isabela Pordeus
comentou que já havia tentando a liberação desse po de recurso para manter funcionária na Secretaria do
Colegiado da Pós-Graduação e que também recebeu resposta nega va. O argumento da Fundep é que o fundo é
único para todos os terceirizados e que não seria possível abrir exceção e liberar esse recurso para a FAO. 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, 14 de junho de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em
20/07/2021, às 14:30, 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), em 20/07/2021, às 16:01,
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 0847479 e o código CRC 62FBA786.
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