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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro  de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual pela Plataforma Zoom  às
8hs: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 Denise Vieira Travassos (Vice-Diretora), 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); Membros convidados:   Ênio Lacerda Vilaça (Coordenador Pro-Tempore do
Colegiado de Graduação), Isabela Almeida Pordeus (Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação),  Walison
Arthuso Vasconcellos (Sub-Coordenador do CENEX), Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU), Silvilene
Giovane  Mar ns  Pereira  (Superintendente  Administra va)  e  Bárbara  Ferreira  Soares  (representante  dos
servidores técnico administra vos); Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu,  Prof. Fernando Oliveira
Costa, Profª. Patrícia Pereira de Araújo Zarzar, Prof. Guilherme Costa Carvalho, Profª Fabiana Vargas Ferreira,
Profª Ana Cris na Borges de Oliveira e os servidores TAEs Cris ano Rodrigues Rosa e Alan Felipe Souza (todos
membros da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Epidemiológico da FAO UFMG); o Prof. Ricardo
San ago Gomez e os Professores do Ins tuto de Ciências Biológicas - ICB Renan Pedra Souza e Renato Santana de
Aguiar. Havendo quorum regulamentar o Prof. Allyson cumprimentou os membros deste Conselho, agradeceu a
presença de todos, principalmente dos Professores do ICB Renan e Renato. PRIMEIRO PONTO. 1) Apresentação
dos resultados parciais e explicações técnicas sobre a testagem das pessoas e dos ambientes da clínica da FAO
UFMG. O Prof. Renato deu início à apresentação fornecendo explicações sobre caracterís cas do vírus Sars-Cov-2,
sua forma de replicação e os momentos para se aplicar os diferentes testes. Destacou que o projeto de testagem
desenvolvido na Unidade visa tanto o monitoramento de pessoas como o ambiente da prá ca odontológica. Por
fim,  explicou as formas de coletas de amostras para a testagem ambiental e passou a palavra ao prof. Ricardo
Gomez.  O prof.  Ricardo,  além de outras explicações, apresentou a dinâmica de trabalho do Projeto desde a
testagem, até a forma de funcionamento do Fluxograma para controle de surtos . A palavra foi passada ao Prof.
Renan  para  a  apresentação  dos  Resultados  Parciais.  O  professor  explicou  a  metodologia  de  testagem  das
amostras  e  a  periodicidade  de  apresentação  dos  resultados.  Prof.  Allyson  agradeceu  aos  professores  pela
apresentação e abriu espaço para perguntas e considerações. Profª Maria Elisa parabenizou os envolvidos no
projeto e destacou em especial a importância  do trabalho desenvolvido pelo Prof. Ricardo Gomez. Prof. Renan
destacou o caráter educa vo do projeto desenvolvido na FAO, uma vez que repe das testagens contribuem para
despertar um maior senso de cuidado das pessoas que frequentam a Unidade e sugeriu que em um momento
posterior,  devido  à  escassez  de  recursos,  os  testes  sejam  feitos  de  forma  amostral.  Profª  Isabela  Pordeus
parabenizou  os  professores,  sugeriu  maior  divulgação  e  publicização  do  projeto  e  perguntou  sobre  a
possibilidade de incluir no projeto os envolvidos nas a vidades da pós graduação com previsão de retorno das
a vidades  presenciais.  Professor  Ricardo  explicou  que  o  projeto  termina  em  abril  de  2021,  ponderou  a
dificuldade de se formar equipes qualificadas e, por fim, ressaltou que uma estratégia viável para envolver mais
setores da FAO no futuro seria a construção de um modelo baseado em cálculo amostral para testagem da
comunidade da FAO, por meio de sorteio de pessoas. Prof. Mauro parabenizou os professores Renan, Renato e
Ricardo pela apresentação. Prof. Walison também parabenizou os professores pelo projeto e concordou com a
Profª Isabela Pordeus ao reforçar a necessidade de se ampliar a divulgação do projeto. Os professores Renan,
Renato e Ricardo e os membros da Comissão de  Acompanhamento e Monitoramento Epidemiológico da FAO
UFMG se despediram e se re raram da reunião. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. Solicitação de aprovação da Ata da
Reunião Extraordinária do Conselho Departamental de 11/12/2020 - após sugestões da Profª Maria Elisa e Profª
Andréa  Palmier,  a  ata  foi  colocada  em  votação  e  logo  após  foi  aprovada.  TERCEIRO  PONTO  DE  PAUTA.
Apresentação pelos Departamentos da FAO das contribuições ao texto da proposta de revisão da Resolução nº
10/95. Ao invés de cada Departamento apresentar suas contribuições, o texto da resolução foi lido e discu do
item por item e as sugestões e considerações foram anotadas pela Profª Maria Elisa. Terminadas as discussões,
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foram aprovadas as alterações propostas e o texto com alterações foi encaminhado via email ao Gabinete da
Reitora. Outros Assuntos. 1) O Prof. Allyson demonstrou preocupação com a eleição para Coordenador e Sub-
Coordenador do Colegiado de Graduação, uma vez que o prazo para inscrição foi prorrogado mais de uma vez e
nenhuma chapa foi  registrada. Ressaltou a importância e complexidade do trabalho desenvolvido por nesse
setor. Prof. Allyson informou também que, caso necessário, entrará em contato com a Pro-Reitoria de Graduação
para  se  informar  sobre  qual  providência  tomar  em  relação  à  Coordenação  do  Colegiado.  Foi  levantada  a
possibilidade de ser criada uma comissão/junta para assumir a Coordenação do Colegiado de Graduação após a
saída do Coordenador pro-Tempore Prof. Ênio. Prof. Allyson solicitou que as Chefias realizem levantamento em
seus departamentos para mensurar a produ vidade dos professores com o obje vo de se discu r divisão de
tarefas na próxima reunião deste Conselho. O Prof. Ênio agradeceu a todos e destacou que se sente orgulhoso
por fazer parte do Colegiado de Graduação, ressaltou seu longo tempo de vida acadêmica na FAO UFMG e seu
sen mento  de  fazer  parte  da  Ins tuição.  Reforçou  também  seu  desejo  de  que  todos     desenvolvam  suas
a vidades  pautados  na  ins tucionalidade  no  âmbito  da  FAO.  Agradeceu,  por  fim,  a  todos  pela  confiança
depositada durante os seis anos que atuou como Coordenador do Colegiado. O Diretor agradeceu a 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. Belo Horizonte,
28 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em
02/08/2021, às 14:39, 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 02/08/2021,
às 14:59, 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 0868013 e o código CRC 88A5F40A.

Referência: Processo nº 23072.239097/2021-33 SEI nº 0868013
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