
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA
09 DE SETEMBRO DE 2021.

Aos nove dias do mês de setembro 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: Denise
Vieira Travassos (Vice-Diretora da FAO UFMG), 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), Isabela Pordeus (Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação,
sem direito a voto nesta reunião, com direito a voz somente por estar em período de afastamento no
país); Carolina Nemésio de Barros Pereira (Coordenadora pro tempore do Colegiado de Graduação);
Ana Cecília Diniz Viana, Roselaine Moreira Coelho Milagres, Tania Regina Pimenta Amaral, Rafaela
da Silveira Pinto, Fernanda de Morais Ferreira, Warley Luciano Fonseca Tavares, Rodrigo Richard da
Silveira, Rodrigo de Castro Albuquerque, Rafaela da Silveira Pinto e Fabiano Araújo Cunha
(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), Profª Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU), Arthur Guilherme Pereira e
Nathália Thaíse de Jesus Oliveira (representantes dos alunos. Havendo quórum regulamentar, o Prof.
Allyson cumprimentou os membros desta Congregação e declarou aberta a Sessão. PRIMEIRO PONTO
DE PAUTA. COMUNICADOS. A) O Prof. Allyson informou que os alunos da Graduação se organizaram
e escolheram representantes para atuarem nos órgãos colegiados da FAO (sem direito a voto),
conforme comunicação divulgada a todos em julho de 2021. Par ciparam dessa reunião os discentes
Nathália Thaíse de Jesus Oliveira e Arthur Guilherme Pereira. B) O Prof. Allyson informou que a UFMG
entrará na fase 2 do plano retorno das a vidades presenciais. Citou também o O cio encaminhado
pela Reitoria que trata das diretrizes para o retorno gradual dos servidores ao trabalho presencial.
Por fim, informou que em breve a Diretoria solicitará que as chefias apresentem proposta de escala
de trabalho presencial dos setores administra vos. C ) Foi nomeado por força de decisão judicial o
professor Marlos Barbosa Ribeiro para o Departamento de Odontologia Restauradora, aprovado no
Concurso da Área de Endodon a de 2018. Profª Tânia também informou que o Setor de Radiologia
recebeu a nova servidora para o setor, a Técnica em Radiologia Deisilene Rodrigues da Silva, que será
muito importante para o bom andamento das a vidades de digitalização de imagens das clínicas.
SEGUNDO PONTO DE PAUTA. Solicitação de aprovação de ata a) Ata da Reunião Ordinária da
Egrégia Congregação de 18 de agosto de 2021. A solicitação foi colocada em votação e, logo após,
FOI APROVADA. TERCEIRO PONTO DE PAUTA. Processos de Avaliação Final Estágio Probatório -
Profª Cristiane Meira Assunção, Parecerista Mauro Henrique N. Guimarães de Abreu. A Profª Isabela
Pordeus leu o parecer. Logo após a solicitação foi colocada em votação e APROVADA. O Prof. Allyson
solicitou inversão da pauta. SEXTO PONTO DE PAUTA. OUTROS ASSUNTOS. B) Solicitações de
Aprovação Avaliação Final de Estágio Probatório: 1) Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal (SCA),
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parecerista: Prof. Warley Luciano Fonseca Tavares. Profª Maria Elisa leu o parecer. Logo após a
solicitação foi colocada em votação e APROVADA; 2) Profa. Izabella Barbosa Fernandes (SCA),
parecerista: Amália Moreno. A Profª Rafaela leu o parecer. Logo após a solicitação foi colocada em
votação e APROVADA. A) Solicitação de Aprovação Progressão Funcional: Profª Soraia Macari (ODR),
da classe de Adjunto C – nível I para II  parecerista: Profª Renata de Castro Mar ns. A Profª Ana
Cecília leu o parecer. Logo após a solicitação foi colocada em votação e APROVADA. QUARTO
PONTO DE PAUTA. Solicitação de Alteração de Regime de Trabalho Docente - Prof. José Augusto
César Discacciati - ODR, parecerista Professor Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho. Profª Maria Elisa leu
resumidamente o parecer e forneceu esclarecimentos importantes aos membros. Logo após a
solicitação foi colocada em votação e APROVADA. QUINTO PONTO DE PAUTA. Possibilidade de
maximização de carga horária e alocação docente. O Prof. Allyson explicou que, devido aos atrasos
devido à pandemia, será necessária a reposição de muitas disciplinas e que trouxe essa discussão
sobre a maximização de carga horária à Congregação por orientação da Profª Maria Márcia, Pró-
Reitora de Recursos Humanos da UFMG. O obje vo é trazer segurança às chefias dos departamentos
para realizar a alocação dos encargos didá cos e carga horária, respaldadas por um teto de
maximização de carga horário estabelecido em Congregação. A Profª Carolina Nemésio destacou que
a Prograd sinalizou que é possível a oferta de aulas teóricas no período noturno do Curso de
Graduação em Odontologia. A Professora lembrou também que já foi autorizada pelas instâncias
superiores a oferta de disciplinas aos sábados. Prof. Rodrigo Richard destacou a importância de os
departamentos respeitarem a área-alvo dos concursos. Completou que o previsto no edital de
concurso no qual o docente foi aprovado é soberano. O Prof. Allyson sugeriu a seguinte proposta de
maximização de carga horária: o máximo de 20 horas para os professores do regime de dedicação
exclusiva e o de 40 horas e o máximo de 16 horas para os professores do regime de 20 horas. A
proposta foi colocada em votação e, logo após, FOI APROVADA. SEXTO PONTO DE PAUTA.
OUTROS ASSUNTOS: D) Solicitações CENEX - OFÍCIO Nº 88/2021 - Solicitação de Homologação dos
Programas/Projetos de Extensão para o Edital do Programa de Bolsas de Extensão - PBEXT - 2022.
A Profª Maria Inês explicou que, mesmo o Cenex da FAO sendo órgão colegiado, é necessário
homologar os Programas/Projetos de Extensão que desejarem concorrer ao Programa de Bolsas de
Extensão - PBEXT - 2022, por uma exigência específica do respec vo edital. A solicitação foi colocada
em votação e, logo após, FOI APROVADA. C) Apresentação do Relatório Técnico Final do Projeto
COVID-19 e mudanças de biossegurança em Odontologia, coordenado pelo Prof. Ricardo San ago
Gomez. O Prof. Ricardo ingressou na reunião e apresentou o referido relatório. O Professor informou
que os testes que sobraram serão usados para realizar uma testagem sorológica de toda a
comunidade da FAO. Os Professores Allyson, Maria Elisa, Isabela Pordeus e Ana Cecília
parabenizaram o Prof. Ricardo e agradeceram pela sua contribuição para a Unidade. O Prof. Allyson
reforçou a importância de todos con nuarem a seguir as medidas sanitárias, dentro e fora do
ambiente clínico. Palavra Livre. A Profª Isabela Pordeus perguntou sobre a aprovação do
planejamento da oferta das a vidades presenciais da Pós-Graduação para o semestre 2021/2. Profª
Maria Inês também ques onou quando as ações de extensão serão aprovadas para serem enviadas à
PROEX. A Profª Maria Elisa informou que a CAEC já havia se manifestado posi vamente sobre as
ofertas das a vidades presenciais da Graduação (primeira versão), da Extensão e da Pós-Graduação.
Explicou que o entrave foi a dificuldade do planejamento da oferta da Graduação. Profª Maria Elisa
sugeriu a aprovação das propostas da Extensão e Pós-Graduação, que já foram avaliadas e aprovadas
pela CAEC. A Professora esclareceu ainda que o relatório da CAEC não foi apresentado porque, por
solicitação do senhor Diretor,  dependia de análise do Conselho Departamental. Após demais
esclarecimentos, foram colocadas em votação a Proposta de Oferta de A vidades Presencias da
Extensão da FAO e a Proposta de Oferta de A vidades Presencias da Pós-Graduação da FAO que,
logo após, FORAM APROVADAS. Como a proposta de oferta da Graduação já foi assinada pelo
Diretor e encaminhada à Prograd, foi colocada em votação a homologação da aprovação ad
referendum da Proposta de Ofertas das A vidades Presenciais da Graduação da FAO UFMG que,
logo após, FOI APROVADA. Não havendo outros assuntos a serem tratados, para constar, foi lavrada

Ata ODONTO-SGE 1034927         SEI 23072.218003/2021-92 / pg. 2



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, 09 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 21/10/2021, às 14:34, 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
16/11/2021, às 09:12, 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
1034927 e o código CRC 56DB1805.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 1034927
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