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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL EXPANDIDO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE

2021.

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual pela Plataforma Teams, às
14hs:30min,  realizou-se  a  reunião  ordinária  do  Conselho  Departamental  Expandido  da  FAO  UFMG,  sob  a
presidência  do  Diretor  da  Faculdade  de  Odontologia  da  UFMG,  Prof.  Allyson  Nogueira  Moreira,  tendo
comparecido os membros docentes, Andréa Clemente Palmier (Chefe do OSP), Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe
do ODR), Miriam Pimenta Parreira do Vale (Chefe do SCA) e Maria Cássia Ferreira de Aguiar (Chefe do CPC); Ana
Cris na Roma Figueiredo (representante dos servidores técnico administra vos). Membros convidados: Carolina
Nemésio de Barros Pereira (Coordenadora Pro-Tempore do Colegiado de Graduação), Najara Barbosa da Rocha
(Sub-coordenadora Pro-Tempore do Colegiado de Graduação, (Isabela de Almeida Pordeus (Coordenadora do
Colegiado de Pós-Graduação),  Silvilene Giovane Mar ns Pereira (Superintendente Administra va),  Maria Inês
Barreiros Senna (Coordenadora do Cenex), Walison Arthuso Vasconcellos (Sub-coordenador do Cenex) e Patrícia
Valente Araújo  (Coordenadora do CASEU).  Havendo quorum regulamentar  o Prof.  Allyson cumprimentou os
membros  deste  Conselho,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  iniciou  a  reunião.  Primeiro  Ponto  de  Pauta.
Discussão sobre a ocupação dos espaços da FAO com as a vidades que não se enquadram no modo remoto. O
Diretor passou a palavra à Profª Najara, que iniciou a apresentação das discussões ocorridas no Colegiado de
Graduação e NDE. A Profª Najara explicou que foi levada ao Colegiado a demanda de não oferta das disciplinas
do Internato e Urgências para o próximo semestre, pelo fato de os alunos não terem cursado as disciplinas de
próteses. A fim de não reter esses alunos por tanto tempo, foram levantadas as possibilidades de duplicar a
oferta  das  disciplinas  de  próteses  (removível  e  total)  e  condensar  outras  disciplinas,  ofertando-as  em uma
quan dade menor de semanas. A Profª Carolina Nemésio informou que foi enviado, nesta data, aos membros
deste Conselho, o cio do Colegiado de Graduação contendo o mapa de todas as disciplinas aprovadas a serem
ofertadas em 2021/2. A Profª Maria Elisa pediu que fosse informado o horário de oferta das disciplinas, a fim de
facilitar o seu planejamento de alocação docente. Sobre a possibilidade de não oferta da disciplina de Urgência,
Profª Maria Cássia informou que essa opção foi considerada por questões pedagógicas, uma vez que o formato
atual de oferta da disciplina é considerado insa sfatório para o aprendizado dos alunos. Além do mais, a não
oferta dessa disciplina permi ria a oferta de outras disciplinas importantes. A Profª Maria Cássia ressaltou que,
após conversas  com a Coordenação da disciplina e  com a Coordenação do Colegiado de Graduação,  o  CPC
considera viável a oferta da disciplina de Urgência. A Professora demonstrou, no entanto, preocupação com a
previsão  de  oferta  das  outras  disciplinas.  A  Profª  Carolina  esclareceu  que  o  prazo  de  envio  à  Prograd  de
solicitação de aprovação de disciplinas presenciais é até dia 31 de agosto de 2021. A Profª Miriam pontuou que o
SCA não  par cipará  da oferta  da disciplina  de Urgência  no próximo semestre  devido  à  oferta  da disciplina
Atenção Integral à Criança II. A seguir foi discu do quantas turmas dessa disciplina serão ofertadas. Prof. Allyson
sugeriu que essa discussão fosse retomada em outro momento, considerando que não se sabe quantos alunos se
matricularão nas disciplinas. Profª Isabela Pordeus destacou que sente a necessidade de se ter um panorama
total da situação da FAO e que entende que as decisões estão sendo tomadas de forma isolada e desconexa.
Defendeu a oferta de disciplinas para todos os períodos. Também destacou que considera viável a oferta de
disciplinas em menos semanas, oferta no período noturno e fins de semana, dado o caráter de excepcionalidade
provocado  pela  pandemia.  A  Profª  Carolina  citou  variáveis  que  impactam  no  planejamento  da  oferta  pelo
Colegiado de Graduação, principalmente a ausência de aprovação pelo NDE dos planos de ensino das disciplinas
para o modo híbrido. Prof. Allyson ressaltou que o demandante é o Colegiado de Graduação e o responsável por
definir as diretrizes a serem seguidas pelos Departamentos, no que se refere à oferta de disciplinas. A Profª
Patrícia Valente destacou a importância da oferta da disciplina de Urgência e lembrou que à época da reforma
curricular, a FAO também passou por uma situação a pica e realizou planejamento a longo prazo da oferta de
disciplinas. Prof. Allyson sugeriu que o Colegiado de Graduação planeje a oferta das disciplinas nos moldes do
planejamento da reforma curricular,  considerando as  variáveis impostas pela situação epidemiológica.  A Sra.
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Silvilene informou que a Oficina da FAO enfrenta problemas de falta de mão-de-obra. Por questões contratuais
envolvendo a Conservo, os dois funcionários terceirizados que trabalhavam na FAO foram desligados. Portanto,
no momento, a Oficina da FAO funciona com apenas um servidor efe vo. A PRORH já foi provocada para ajudar a
resolver essa  questão.  A Superintendente destacou que esse cenário inviabiliza  a  possibilidade de oferta  de
disciplinas no período noturno. A Profª Maria Inês demonstrou preocupação com a demora da aprovação dos
planos de ensino pelo NDE e sugeriu que seja construído o percurso do aluno até a formatura e informá-lo aos
discentes.  Defendeu a  oferta   das disciplinas  de  Prótese Total  Removível  e  Parcial  Removível  duas vezes no
próximo semestre para atender os alunos do 9º e 8º período. Por fim, argumentou que precisa ser u lizado o
sábado le vo.  Profª  Najara  lembrou  que  a  orientação  de momento da  Prograd  é  ofertar  também  algumas
disciplinas presenciais para os alunos dos primeiros períodos da Graduação, considerando que esses discentes
não veram nenhum contato ainda com o campus. Profª Maria Inês e Profª Maria Elisa se despediram e se
re raram da reunião. A Profª Maria Cássia também pontuou que a avaliação do percurso curricular por período e
a  demanda  aos  departamentos  por  parte  do  Colegiado  de  Graduação  de  acordo  com  essa  avaliação  são
essenciais.  Destacou também que o CPC tem auxiliado os professores do NDE na elaboração dos planos de
ensino. Por fim, lembrou que o NDE enfrenta uma sobrecarga de trabalho e foi reestruturado recentemente.
Segundo  Ponto  de  Pauta.  Solicitação  de  aprovação  de  atas:  Ata  da  Reunião  Ordinária  do  Conselho
Departamental de 28/06/2021. A solicitação foi colocada em votação e, logo após, foi aprovada. Palavra Livre. A
Profª Isabela Pordeus informou que não foram fornecidos os materiais básicos de limpeza para a Clínica da Pós-
Graduação. A Professora destacou que a FAO sempre proveu a Clínica da Pós-Graduação com os insumos básicos.
Prof.  Allyson destacou  que a  Clínica  da  Pós-Graduação  deve  receber  o  mesmo  tratamento  dado  às  demais
clínicas. Reforçou que todas as clínicas precisam realizar previsão dos gastos com insumos. A Enfermeira Ana
Cris na esclareceu que esses  insumos serão sim fornecidos e que já orientou à servidora da Clínica  da Pós-
Graduação a elaborar uma previsão de gasto desses materiais. Prof.  Walison informou que há a previsão de
oferta de cursos de curta duração pelo Cenex. São cursos que representam possibilidade de entrada de verbas
para a Unidade e que não ocupam espaço de clínica e que exigem o uso de laboratório por um curto período de
tempo.  Prof. Allyson demonstrou seu apoio e orientou que as solicitações de oferta desses cursos tramitem na
CAEC e  Congregação.  O  Diretor  agradeceu  a  presença  de  todos  e  encerrou a  Sessão.  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 agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em
13/08/2021, às 10:09, 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 13/08/2021,
às 12:28, 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 0897858 e o código CRC 53F44F03.

Referência: Processo nº 23072.239097/2021-33 SEI nº 0897858
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