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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL EXPANDIDO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE

2021.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual pela Plataforma Teams, às
8hs:30min,  realizou-se  a reunião ordinária do Conselho Departamental  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 da FAO), Andréa Clemente Palmier (Chefe do OSP), Maria Elisa
de Souza e Silva (Chefe do ODR), Cris ane Bacin Bendo Neves (subchefe 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),  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), Leandro
Napier de Souza (Presidente da COBIO) 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. Comunicados. Prof. Allyson informou que será iniciada uma série de
discussões sobre a ocupação dos espaços da FAO. É necessário finalizar o planejamento para a ocupação para o
semestre  2021/2,  compostas  de  uma  proposta  de  20%  e  outra  de  40%  de  ocupação.  Destacou  que  é  de
responsabilidade das Unidades cuidar desse planejamento e não da Reitoria. Ressaltou que é uma preocupação
da  Diretoria  da  FAO  conseguir  os  EPIs  necessários  para  as  a vidades  presenciais.  O  processo  já  está  em
andamento, porém não é possível dizer se haverá recursos para o empenho. O Professor comentou também que,
conforme  discu do  em  reunião  do  Conselho  de  Diretores,  os  trancamentos  de  matrícula  nos  Cursos  de
Graduação da UFMG dobraram ul mamente. Reflexo das várias dificuldades enfrentadas pelos alunos devido à
pandemia.  Prof.  Leandro Napier informou que os  alunos da disciplina do Adulto Idoso não receberam EPIs,
diferentemente dos alunos da disciplina de Urgência. Prof. Allyson explicou que a turma que está cursando a
disciplina de Urgência no corrente semestre ganhou os EPIs, que não foram u lizados pela turma anterior da
mesma disciplina Ressaltou, entretanto que, via de regra, os alunos precisam comprar seu próprio EPI. Ademais,
pediu que os professores e técnicos ajudassem a explicar essa situação aos alunos. Foi sugerido que os alunos
volantes usem sobreluvas,  a  fim de reduzir  as  trocas  de luvas.  Terceiro  Ponto de Pauta.  Discussão sobre o
funcionamento da FAO UFMG. Prof. Allyson passou a palavra para a Profª Maria Elisa, que iniciou a apresentação
da CAEC sobre a situação atual e a previsão de incremento na oferta de novas a vidades presenciais na FAO. A
Profª Maria Elisa comentou sobre as a vidades não-adaptáveis ao modo remoto. Apresentou quadro com a
ocupação  atual  dos  ambientes  clínicos  da  FAO.  A  seguir  apresentou  a  previsão  de  oferta  das  a vidades
presenciais  da Graduação,  Pós-Graduação e  Extensão para  2021/2.  Ressaltou que precisa  ser  discu do se o
Protocolo  de  Biossegurança  vigente  garan rá  a  segurança  no  desenvolvimento  das  a vidades  ou  se  serão
necessárias modificações para atender o aumento da oferta de a vidades. Por fim, forneceu outras explicações
relevantes  e  finalizou  a  apresentação.  A  Profª  Maria  Inês  comentou  que,  se  necessário,  providências  serão
tomadas para transferir as a vidades do Curso de Implantes da Clínica 8 para outro local no semestre 2021/2. A
Profª  Maria  Inês  informou  que  existem  atualmente  dez  projetos  da  extensão  que  demandam  retorno  de
a vidades presenciais. A Profª Isabela Pordeus parabenizou a Profª Maria Elisa pela apresentação e ques onou
se há previsão de a vidades presenciais no turno da noite. Profª Maria Elisa explicou que não há essa previsão e
que se essa possibilidade se concre zar, haverá dificuldade de ter disponíveis professores e alunos para esse
turno, além da indisponibilidade de pessoal da limpeza. Prof. Leandro Napier completou que atualmente a UFMG
fecha os portões do campus Pampulha às 18 horas. Ana Cris na perguntou sobre as prioridades nas ofertas de
disciplinas e demonstrou preocupação com a possibilidade de se estender o atendimento para o horário noturno
devido à questão da segurança no campus. Profª Carolina Nemésio informou que foi solicitada junto à Prograd a
alteração  de  critérios  para  priorizar  a  oferta  de  disciplinas  que  contemplem os  alunos  regulares.  Destacou
também que, a relação professor x aluno, nos atendimentos clínicos, precisará ser repensada quando a oferta de
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a vidades evoluir para 40%. Por fim, aventou a possibilidade de se ofertar em 2022/1 algumas disciplinas em
dois momentos dentro de um mesmo semestre, o que ajudaria a aliviar o represamento de disciplinas. Profª
Maria Cássia opinou que a possibilidade de atendimento noturno deve ser levada à Reitoria e perguntou à Profª
Carolina se há a possibilidade de ofertar disciplinas que já foram aprovadas no NDE, como por exemplo,  as
disciplinas CPC026 e CPC029, que impactam na oferta futura de outras disciplinas. Por fim, informou sobre o
projeto de prestação de serviço da patologia. O laboratório de patologia está funcionando todas as manhãs, com
alternância de funcionários, sem a par cipação de alunos. Prof. Allyson citou que, em reunião do Conselho de
Diretores, a Pró-Reitora de Graduação comentou sobre a situação de alunos de graduação que ingressaram na
UFMG e que, até o momento, devido à situação epidemiológica, ainda não puderam ter contato com o campus.
A Pró-Reitora pediu que esses alunos sejam contemplados com a oferta de a vidades presenciais. Portanto, a
par r  de  agora,  o  planejamento  da  oferta  de  disciplinas  não  se  atém  mais  a  dar  prioridade  aos  alunos
concluintes. A Profª Carolina respondeu que o Colegiado de Graduação não recebeu até o momento autorização
formal para planejar a oferta de disciplinas iniciais do curso de graduação e que já havia tentado junto à Prograd
a aprovação de oferta de disciplinas do 6º, 7º e 8º períodos. Destacou que há uma comissão em andamento para
cuidar desse planejamento. Ressaltou, entretanto, que a oferta de novas disciplinas depende diretamente da
forma de ocupação das clínicas da FAO. Profª Isabela Pordeus pediu licença e se re rou da reunião. A Profª Maria
Inês  alertou  que  os  alunos  represados  podem  significar  alto  número  de  evasão  do  Curso  de  Odontologia
futuramente e opinou que outras formas de planejamento da oferta devem ser pensadas. Por fim, defendeu a
oferta de disciplinas no período noturno e aos sábados. A Profª Cris ane Bendo demonstrou preocupação com a
ausência de a vidades clínicas dos alunos do terceiro período da Graduação, totalizando até o momento três
turmas. Sugeriu suspender por enquanto a oferta de disciplinas opta vas e ofertar disciplinas com a vidades
clínicas  duas  vezes  no  semestre.  A  Sra.  Silvilene  pediu  licença  e  se  re rou  da  reunião.  Em  resposta  ao
ques onamento  do  Prof.  Leandro  Napier,  Prof.  Allyson  informou  que  somente  os  alunos  matriculados  em
disciplinas presenciais aprovadas pela Prograd poderão se vacinar. A Profª Maria Elisa sugeriu que sejam feitas
reuniões com os alunos para atualizá-los sobre as questões de planejamento e oferta de disciplinas. A Profª
Carolina destacou a dificuldade de se realizar reuniões com os discentes. A Profª Denise ressaltou a importância
de  os  alunos  reestruturarem o  Diretório  Acadêmico  a  fim de  restabelecer  a  representa vidade nos  órgãos
colegiados e criar um canal de interlocução com a Diretoria da FAO. Segundo Ponto de Pauta. Solicitação de
aprovação de atas: a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental de 28/01/2021; b) Ata da Reunião
Ordinária do Conselho Departamental de 09/03/2021. As solicitações foram colocadas em votação e, logo após,
foram aprovadas. 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, 28 de junho
de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em Administração, em
09/08/2021, às 15:59, 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 09/08/2021,
às 16:18, 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 0881878 e o código CRC 321F7FD0.

Referência: Processo nº 23072.239097/2021-33 SEI nº 0881878
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