
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 16 DE DEZEMBRO DE 2021 -

2ª SESSÃO.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 - 2ª Sessão, sob a presidência do Diretor da
Faculdade de Odontologia da UFMG, Prof. Allyson Nogueira Moreira, tendo comparecido os membros:
Andréa Clemente Palmier (Chefe do OSP); Cris ane Baccin Bendo Neves (Subchefe do SCA); Maria
Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR); João Ba sta Novaes Junior (Chefe do CPC); Carolina Nemésio
de Barros Pereira (Coordenadora do Colegiado de Graduação); Flávio de Freitas Ma os
(Representante dos Professores Titulares); Ana Cris na Roma Figueiredo (Representante dos Técnicos
e Administra vos em Educação); Maria Inês Barreiros Senna (Representante do CENEX); Célia Regina
Moreira Lanza, Patrícia Valente Araújo, Rodrigo de Castro Albuquerque, Roselaine Moreira Coelho
Milagres, Tânia Mara Pimenta Amaral, Mauro Henrique N. Guimarães de Abreu e Rafaela da Silveira
Pinto (Representantes dos Professores); Natália Oliveira e Renata Guimarães (Representantes dos
Discentes); Membro convidado: Silvilene Giovane Mar ns Pereira (Superintendente Administra va).
Havendo quorum regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros e declarou aberta a
sessão. O Prof. Allyson deu as boas-vindas ao Prof. João Ba sta Novaes Júnior, novo chefe do CPC. Na
oportunidade, agradeceu a toda a comunidade da FAO pela colaboração, companheirismo e
competência que todos os setores demonstraram durante o ano de 2021. Primeiro Ponto de Pauta.
COMUNICADOS. A) Retorno presencial das equipes administra vas em 10 de janeiro de 2022. O
Prof. Allyson informou que já está confirmado o retorno das a vidades presenciais de toda a
comunidade da UFMG e que em breve ocorrerão reuniões Cepe e Prograd para discu r detalhes
desse retorno. Esclareceu ainda que disciplinas em curso con nuarão a ser ministradas da mesma
forma que iniciaram o semestre. Haverá mudanças para o semestre 2022/1. Já os setores
administra vos obrigatoriamente deverão retornar com as a vidades presenciais todos os dias da
semana a par r de 10 de janeiro de 2022. Segundo Ponto de Pauta. Aprovação da Ata da Reunião
Ordinária da Egrégia Congregação de 21 de outubro de 2021.  A solicitação foi colocada em
votação, logo após, foi aprovada, com abstenção do Prof. João Ba sta Novaes Júnior. Terceiro Ponto
de Pauta. Homologação ad Referendum - Projeto Prá cas de Ensino e Aprendizagem
Interdisciplinares do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas, no âmbito do
Programa de Monitoria do CPC - Programa de Monitoria de Graduação 2022/2023. A palavra foi
passada para o Prof. João Ba sta Novaes Júnior, que forneceu explicações relevantes. A seguir, a
solicitação foi colocada em votação e aprovada. Prof. Allyson solicitou a inversão da pauta. OUTROS
ASSUNTOS. A) Homologação ad Referendum: Projeto Atuação dos monitores de graduação no
contexto do ERE/EHE para a compreensão e o enfrentamento da baixa par cipação/interação de
estudantes em a vidades síncronas e assíncronas, no âmbito do Programa de Monitoria do
Departamento OSP - PROJETO: PMG 2022-2023. A palavra foi passada para a Profª. Andrea Palmier,
que forneceu algumas explicações sobre o programa de monitoria. A seguir, a solicitação foi colocada
em votação e aprovada. B) Homologação ad Referendum: Programa de Monitoria SCA: Projeto
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Planejamento do retorno das a vidades de monitoria de Graduação em Ensino Híbrido do
Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente (SCA). A palavra foi passada para a
Profª. Cris ane Baccin, que forneceu explicações sobre o referido projeto. A seguir, a solicitação foi
colocada em votação e aprovada. Quarto Ponto de Pauta. Processos de Progressão Funcional: A)
Prof. Felipe Paiva Fonseca (CPC), da classe de ADJUNTO C – nível 1 para 2  parecerista Profª Rafaela
da Silveira Pinto (OSP). A Profª Rafaela leu o mérito do parecer. Logo após a solicitação foi colocada
em votação e aprovada. B) Profª Célia Regina Moreira Lanza (CPC), da classe de professor associado
nível III para IV, parecerista Fernanda de Morais Ferreira (SCA). O Prof. João Ba sta Novaes Júnior leu
o mérito do parecer. Logo após a solicitação foi colocada em votação e aprovada. Quinto Ponto de
Pauta. Indicação de 1 (um) docente para par cipar da Comissão Própria de Avaliação - CPA -
OFÍCIO CIRCULAR No 32/2021/GAB-REI-UFMG. O OSP indicou a Profª Najara Barbosa Rocha. O SCA
indicou o Prof. Saul Paiva. O ODR indicou a Profª Carolina Nemésio. O CPC não apresentou indicação.
A Profª Andrea Palmier re rou a indicação, considerando que o Colegiado de Graduação já estará
representado nessa Comissão pela Profª Carolina Nemésio. Portanto, restaram dois candidatos: Prof.
Saul Paiva e Profª Carolina Nemésio. Após votação dos membros, foi escolhida a Profª Carolina
Nemésio para representar a FAO UFMG na Comissão Própria de Avaliação - CPA.  O Prof. Allyson
solicitou inversão da pauta. OUTROS ASSUNTOS. C) Solicitações Cenex: Ficha de Gestão e
Formulário de Composição de Equipe - Proposta Prestação de Serviços Consultoria Online -
Estomatologia e Patologia Bucal, coordenado pelo Prof. Ricardo San ago Gomez, para o triênio
12/2021 a 12/2024. A palavra foi passada para a Profª Maria Inês que forneceu esclarecimentos sobre
essa solicitação. Logo após, a solicitação foi colocada em votação e aprovada. D) Ficha de Gestão
projetos/contratos UFMG – Internato Rural de Odontologia, coordenado pela professora Rafaela
da Silveira Pinto. A palavra foi passada para a Profª Andrea Palmier que forneceu esclarecimentos
sobre essa solicitação. Logo após, a solicitação foi colocada em votação e aprovada. Sexto Ponto de
Pauta. Relatório COVID-19 em Profissionais da Odontologia, apresentado pelo Prof. Ricardo San ago
Gomez (CPC). O Prof. Ricardo Gomez agradeceu o convite da Congregação e iniciou a apresentação.
Fez considerações importantes e forneceu explicações relevantes e finalizou a apresentação do
referido relatório. O Prof. Mauro destacou a importância desse projeto de testagem na FAO UFMG e
parabenizou o Prof. Ricardo Gomez pelo trabalho realizado. A Profª Andréa Palmier também
parabenizou todos os envolvidos pelo trabalho apresentado. Na oportunidade, lembrou que, conforme
discu do na reunião da Prograd, em 15 de dezembro de 2021, não é possível exigir comprovante de
vacinação dos alunos. Pontuou, no entanto, o empenho da UFMG para conscien zar toda a
comunidade sobre a importância da vacinação. Prof. Allyson informou que esse assunto também foi
discu do na reunião do Conselho de Diretores e que, no momento, o que pode ser feito é
conscien zar e incen var toda a comunidade a se vacinar. A Profª Maria Inês também parabenizou
toda a equipe do projeto, principalmente o Prof. Ricardo Gomez e destacou a importância de se
promover discussões sobre a importância da vacinação, que se apresenta como uma questão bioé ca,
que envolve o compromisso com a vida dos pacientes e que prevalece sobre a autonomia de cada um.
O Prof. João lembrou que a vacina protege contra o risco de morte, mas que a transmissibilidade do
vírus permanece. Na sua opinião, quem opta por não se vacinar assume o risco de desenvolver as
formas mais graves da doença. Destacou também que a FAO UFMG está atendendo os pacientes
respeitando todos os protocolos de segurança e tem se esforçado para promover a consciência de
todos sobre a importância da vacinação. Profª Maria Elisa solicitou o registro de voto de louvor ao
Prof. Ricardo Gomez pelo importante trabalho desenvolvido no âmbito do projeto apresentado. Prof.
Flávio pediu que esse voto fosse estendido a todos os colaboradores do projeto. Todos aprovaram por
unanimidade. O Prof. Flávio sugeriu que seja feita consulta à vigilância sanitária municipal sobre a
exigência ou não de vacinação dos profissionais da saúde, de forma a resguardar a FAO UFMG, que é
um prestador de serviço da rede municipal de Belo Horizonte. A pedido do Diretor, o Prof. Flávio irá
elaborar o texto dessa consulta a ser enviada à Prefeitura de Belo Horizonte e os Professores Mauro e
Ricardo Gomez elaborarão documento a ser protocolado junto à Reitoria com sugestões e as
par cularidades da FAO UFMG, a fim de demonstrar a preocupação da Unidade com a questão da
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não exigência de vacinação. O Prof. João agradeceu a recepção que recebeu ao assumir a chefia do
CPC e agradeceu à Profª Maria Cássia e ao Prof. Leandro Napier pelo excelente trabalho desenvolvido
à frente  da chefia do setor. O Prof. Allyson desejou sucesso ao Prof. João Ba sta Novaes Júnior no
cargo de chefe do CPC e agradeceu a Profª Maria Cássia pela atuação como chefe do CPC e pela sua
contribuição e colaboração como membro da Egrégia Congregação. Por fim, o Prof. Allyson
agradeceu o empenho e a dedicação de todos da Unidade durante este ano de 2021 e desejou um
feliz natal e próspero ano novo a todos. 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, 16 de dezembro de
2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 26/01/2022, às 14:22, 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
26/01/2022, às 14:37, 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
1215764 e o código CRC 2AFA8491.
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