
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
20 DE JULHO DE 2021.

Aos vinte dias do mês de julho 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: Cláudia
Silami de Magalhães e Flávio de Freitas Ma os (Representantes 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), Mauro Henrique
N. Guimarães de Abreu (Subcoordenador do Colegiado de Pós-Graduação); Najara Barbosa da Rocha
(Subcoordenadora pro tempore do Colegiado de Graduação); Ana Cecília Diniz Viana, Rodrigo de
Castro Albuquerque, Hugo Henriques Alvim, Juliana Vilela Bastos, Rafaela da Silveira Pinto e Fernanda
de Morais Ferreira (Representantes dos Professores), Ana Cris na Roma Figueiredo e Bárbara
Ferreira Soares (Representantes dos Técnicos e Administra vos em Educação). Membros convidados:
Maria Inês Barreiros Senna (Coordenadora do Cenex), Silvilene Giovane Mar ns Pereira
(Superintendente Administra va) e Profª Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU). Havendo
quórum regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros desta Congregação e declarou
aberta a Sessão. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA. COMUNICADOS. A) Prof. Allyson informou que, em
resposta ao O cio Circular 1/2021/PROEX, foram indicados, por meio do O cio Diretoria 88/21, os
seguintes representantes para composição dos Comitês Assessores de Extensão da PROEX: Profa.
Cris ane Baccin Bendo Neves - SCA, Profa. Juliana Vilela Bastos -  ODR e Profa. Mara Vasconcelos -
O SP; B) Foi publicado no site da PROGRAD o resultado da Chamada Interna do Programa de Apoio a
Projetos Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de Graduação (Paleg 2021). A Proposta
contemplada da FAO foi Inovações Pedagógicas e Tecnológicas para o Ensino de Odontologia em
Laboratório Mul disciplinar, coordenada pela Profª Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha (ODR); C ) A
Profª Maria Inês, Coordenadora do CENEX, solicitou que fosse apresentada aos membros da
Congregação a Resolução Cenex 01/2021 que aprova o Regimento Interno do Cenex FAO. O Prof.
Allyson passou a palavra para a Profª Maria Inês, que apresentou a referida resolução e comentou
seus pontos relevantes; D) Prof. Allyson informou que a reforma das clínicas da FAO bem como os
respec vos orçamentos foram aprovados pela Reitora. A próxima fase será a compra dos materiais
necessários. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. APROVAÇÃO DE ATA: a) Ata da Reunião Ordinária da
Egrégia Congregação de 14 de junho de 2021 - 1ª sessão; b) Ata da Reunião Ordinária da Egrégia
Congregação de 14 de junho de 2021 - 2ª sessão. As atas foram colocadas em discussão e, logo após,
FORAM APROVADAS. TERCEIRO PONTO DE PAUTA. Solicitação de prorrogação do contrato
firmado com a FUNDEP e solicitação de aprovação de prestação de contas parcial - Curso de
Especialização em Endodon a, coordenado pela Profª Ana Cecília Diniz Viana, parecerista Profa
Renata de Castro Mar ns. A Profª Andréa Palmier apresentou o parecer. A solicitação foi colocada
em discussão. Foram prestados esclarecimentos per nentes. Foi solicitada pequena correção no voto
do parecer. Logo após, a solicitação de prorrogação do contrato firmado com a FUNDEP, bem como a
prestação de contas parcial FORAM APROVADAS. QUARTO PONTO DE PAUTA. Processo de
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Progressão Funcional: Profª Andréa Clemente Palmier, da classe de Professora Associada nível 1 para
nível 2, parecerista: Prof. Saul Mar ns de Paiva. Profª Cláudia Silami leu o parecer. Logo após, a
solicitação foi colocada em votação e APROVADA. QUINTO PONTO DE PAUTA. Solicitação CENEX:
ficha de gestão e formulário de composição de equipe - Curso de Atualização Manejo do Paciente
Edêntulo, coordenado pela Profa. Cláudia Lopes Brilhante Bhering. A palavra foi passada para a Profª
Maria Inês, que forneceu algumas explicações. Logo após, a solicitação foi colocada em votação e
APROVADA. SEXTO PONTO DE PAUTA. OUTROS ASSUNTOS. A) Homologação ad referendum -
Solicitação de Termo Adi vo ao Contrato UFMG/FUNDEP de apoio ao Subprojeto 37 do Projeto
Brumadinho UFMG, bem como solicitação de aprovação da prestação de contas parcial do referido
subprojeto, Coordenado pela Profª Andrea Vargas, processo 23072.231393/2020-13. Prof. Allyson
prestou os esclarecimentos necessários. Logo após, as solicitações foram colocadas em votação e
APROVADAS. B) Solicitação de aprovação Relatório Final de Estágio Probatório - Prof. Rodrigo
Hermont Cançado, parecerista Profª Maria Cassia Ferreira de Aguiar. A Profª Maria Cássia leu o
parecer.  Logo após, a solicitação foi colocada em votação e APROVADA. C) Solicitação Progressão
Funcional - Professor Carlos José de Paula Silva, Progressão Funcional da Classe de Professor Adjunto
C – nível 1 para 2, parecerista Professora Roselaine Moreira Coelho Milagres. O Prof. Hugo leu o
parecer. Logo após, a solicitação foi colocada em votação e APROVADA. D) Eleição dos novos
Representantes docentes da FAO no CEPE. Prof. Allyson informou que o resultado da eleição foi
homologado pelo Diretor em 12/07/21 e informado à Reitoria. Os novos representantes da FAO são
Raquel Conceição Ferreira (Titular) - OSP e Rodrigo Richard da Silveira (Suplente) - ODR, para um
mandato de 13/07/2021 a 12/07/2024. O Prof. esclareceu que, somente após a conclusão de todos os
trâmites é que se percebeu que o edital de eleição havia informado um mandato de dois anos e não
de três anos. Após consulta à SODS para sanar o equívoco, a orientação foi para apenas registrar em
Congregação o seguinte: “De acordo com o disposto no inciso IV do Art. 15 do Estatuto da UFMG, o
professor de cada Unidade Acadêmica, eleito pela respec va Congregação, para integrar o CEPE,
TEM MANDATO DE TRÊS ANOS, permi da a recondução. Portanto, os professores (...) Raquel
Conceição Ferreira e Rodrigo Richard da Silveira têm mandato de três anos”. E) Orientação sobre o
envio de emails e processos no SEI à Diretoria da FAO. O Prof. Allyson reforçou que todos os emails
e processos no SEI, direcionados à Diretoria, devem também ser encaminhados à equipe da Secretaria
Geral, que filtra as mensagens e demandas e se comunica com o Diretor e com a Vice-Diretora. A
Profª Maria Inês informou que foi aprovada a Polí ca de Divulgação Cien fica da UFMG e destacou
que é importante que todos conheçam essa nova polí ca. Prof Allyson desejou as boas-vindas à Profª
Juliana Vilela e desejou sucesso em seu novo mandato como representante docente na Congregação.
Profª Najara comentou sobre o O cio Prograd nº 10/2021, que forneceu orientações sobre o
planejamento da oferta e retomada gradual de a vidades presenciais da graduação da UFMG. O
referido o cio solicitou a contribuição de todos para a construção de uma resolução que versa sobre o
planejamento do retorno gradual do ensino híbrido emergencial. O mesmo o cio solicitou também
que o Colegiado de Graduação envie, até 31 de agosto, informações das disciplinas que estão sendo
ofertadas, para subsidiar esse planejamento. A solicitação de oferta de disciplinas será no período de
11/08/21 a 31/08/21 e os ajustes serão permi dos até 10/09/21. Prof. Allyson informou que
par cipou recentemente de várias reuniões com diretores de unidade da UFMG da área da saúde.
Destacou que ficou bastante claro que a FAO UFMG está adiantada em relação às demais, no que diz
respeito ao planejamento de retorno gradual das a vidades. Prof. Allyson também orientou que não é
permi do lanchar nas dependências da FAO. As pessoas que es verem envolvidas em a vidades
presenciais deverão se dirigir à área externa do prédio para se alimentar. Informou que a área
aberta, anexa ao local onde funcionava a lanchonete da FAO, será liberada em breve para este fim. A
Profª Maria Elisa informou que a CAEC já recebeu as propostas das áreas da FAO sobre as a vidades
previstas para alcançar 40% de ocupação da estrutura da Unidade. Destacou que em breve a CAEC
encaminhará o relatório final. 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, 20 de julho de
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2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 30/08/2021, às 09:23, 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
30/08/2021, às 12:31, 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
0931698 e o código CRC 93E5C290.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 0931698
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