
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 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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), Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu
(Subcoordenador do Colegiado de Pós-Graduação); Carolina Nemésio de Barros Pereira
(Coordenadora pro tempore do Colegiado de Graduação); Flávio de Freitas Ma os e Saul Mar ns de
Paiva (Representantes dos Professores Titulares), Ana Cecília Diniz Viana, Tania Mara Pimenta
Amaral, Rafaela da Silveira Pinto, Rodrigo Richard da Silveira, Rafaela da Silveira Pinto e Hugo
Henriques Alvim (Representantes dos Professores), Maria Inês Barreiros Senna (Coordenadora do
Cenex), Maria Cris na da Silva Ayres Vieira (Representante dos Técnicos e Administra vos em
Educação). Membros convidados: Profª Patrícia Valente Araújo (Coordenadora do CASEU), Renata
Aparecida Guimarães  (representante dos alunos. Ausência Jus ficada: Silvilene Giovane Mar ns
Pereira (Superintendente Administra va). 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 foram eleitos para a nova chefia do CPC os
Professores João Ba sta Novaes Jr (Chefe) e Leandro Napier de Souza (Subchefe), para um mandato
de 02 anos a par r de 07/12/2021. Na oportunidade, agradeceu à Profª Maria Cássia pela
competência e profissionalismo durante o período que esteve à frente da chefia do CPC. B) Também
que foram  realizadas em 12/11/21 eleições de novos Representantes na Congregação. Foram eleitos
os professores Saul Mar ns de Paiva (SCA) e Claudia Silami de Magalhães (ODR), representantes dos
Professores Titulares, como tular e suplente, respec vamente, mandato de 02 anos a par r de
22/11/22. Também foram eleitos os seguintes professores, representantes das demais classes:
Roselaine Moreira Coelho Milagres (CPC) e Hugo Henriques Alvim (ODR), tular e suplente
respec vamente; Patrícia Valente Araújo (ODR) e Leandro Napier de Souza (CPC), tular e suplente
respec vamente, todos com mandato de 02 anos a par r de 22/11/22. O Prof. Allyson deu as boas-
vindas e desejou sucesso a todos em seus novos mandatos. SEGUNDO PONTO DE PAUTA.
Homologações ad Referendum: a) Indicação de membro suplente para a CEUA- Profª Tarcilia
Aparecida da Silva; b) Indicação para o Comitê Gestor do Biotério Central - Profa. Soraia Macari
(Titular) e Profa. Ivana Márcia Alves Diniz (Suplente). As solicitações foram colocadas em votação e,
logo após, foram homologadas. TERCEIRO PONTO DE PAUTA. Recursos contra resultado do
Processo Sele vo Reopção UFMG 2021: a) Isabelle Duarte Souza Lima - Processo Sei
23072.250183.2021-05; b) Isabela Cris na Silva Cardoso- Processo Sei 23072.250385/2021-49. O
Prof. Allyson passou a palavra para a Profª Carolina Nemésio. A Professora explicou que nesse
processo de reopção foram oferecidas duas vagas do qual par ciparam vinte candidatos. O processo
seguiu os moldes da seleção de 2019, classificando os candidatos de acordo com a afinidade de seus
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cursos de origem em relação ao curso de Odontologia. Devido a ques onamentos de candidatos a
Procuradoria Jurídica foi consultada e apontou erro nos critérios u lizados, por falta de previsão legal.
A classificação foi refeita e o novo resultado final foi publicado. A nova classificação alterou as
posições das  alunas Isabelle e Isabela, que recorreram alegando que o resultado não poderia ser
revisado. A Profª Miriam ponderou que nesse po de situação, deve-se u lizar apenas o email
ins tucional para contatar os alunos. Destacou também que concorda que o resultado válido é aquele
publicado após a revisão sugerida pela Procuradoria Jurídica. Profª Carolina Nemésio explicou que as
duas alunas citadas pleiteiam a anulação do úl mo resultado e a manutenção do resultado
anteriormente publicado. Ficou decidido que os pedidos das duas alunas acima citadas são
considerados recursos. A Profª Maria Elisa explicou que a Congregação está ra ficando a decisão do
Colegiado que resultou na publicação do resultado revisado, dia 20 de setembro de 2021. Mesmo
entendimento dos demais membros. A seguir, as solicitações foram colocadas em votação e os
membros votaram pela  manutenção do resultado revisado, publicado pelo Colegiado de
Graduação e pelo indeferimento dos recursos das estudantes. QUARTO PONTO DE PAUTA. 
Solicitação de aprovação de Adi vo ao Contrato firmado com a FUNDEP referente ao Curso de
Especialização em Den s ca, coordenado pelo Professor Hugo Henriques Alvim, bem como
aprovação da prestação de contas parcial do referido curso; processo SEI_23072.029281.2018.71. A
Profª Ana Cecília leu o mérito parecer. A seguir a solicitação foi colocada em votação e aprovada.
QUINTO PONTO DE PAUTA. Solicitação de aprovação de Adi vo ao contrato firmado com a
FUNDEP referente ao Curso de Especialização em Ortodon a, coordenado pela Professora Leniana
Santos Neves, bem como aprovação da prestação de contas parcial do referido curso; processo
SEI_23072.040473.2018.39. O Prof. Hugo leu o mérito do parecer. Na prestação de contas parcial a
Coordenação do Curso foi ques onada pelo Setor de Contabilidade da FAO sobre o lançamento de
gastos estranhos à rubrica do projeto. Constatou-se que tais despesas haviam sido lançadas
incorretamente pela Fundep, que prontamente re ficou os lançamentos. A seguir a solicitação foi
colocada em votação e aprovada. SEXTO PONTO DE PAUTA. Solicitação de oferta dos cursos de
Especialização em Ortodon a 2022-2024 e Radiologia Odontológica e Imaginologia 2022-2023,
O cio no 84/2021 - CPGO. A palavra foi passada para o Prof. Mauro Henrique, que forneceu breve
explicação sobre a solicitação. A seguir as solicitações foram colocadas em votação e aprovadas.
SÉTIMO PONTO DE PAUTA. Solicitação de Espaço Físico - Empresa Júnior Apical. Foi convidada
para a reunião a Profª Izabella Barbosa Fernandes, membro da Comissão Permanente de Avaliação e
O mização do Espaço Físico da Faculdade de Odontologia da UFMG. A Professora explicou que a
Comissão recebeu solicitação da Profª Renata Cyrino para que fosse definido provisoriamente o
espaço sico para instalação da Empresa Júnior Apical nas dependências da FAO UFMG. A definição
desse espaço é condicionante para a emissão do CNPJ da referida empresa júnior. Foram
apresentadas sugestões de alguns espaços. Após discussões e esclarecimentos, a solicitação foi
colocada em votação e aprovada. Portanto, o espaço sico a ser u lizado pela Empresa Apical, em
caráter provisório, será a Sala 2907, onde funcionava o an go Xerox, ao lado da can na. OITAVO
PONTO DE PAUTA.  Discussão sobre a retomada das a vidades da Bateria Independente da FAO
UFMG. Os alunos da Graduação solicitaram autorização para retorno dos ensaios da Bateria
Independente às sextas-feiras, no período noturno. Todos os membros presentes concordaram que
esse po de solicitação somente será discu do após decisão do Conselho Universitário sobre a
liberação de a vidades, que não sejam a vidades de ensino, nas dependências da UFMG. Portanto, a
solicitação foi indeferida, por unanimidade. NONO PONTO DE PAUTA. A) Solicitações de Retorno
Presencial dos Cursos : - Inclusão de pesquisa clínica em documento de retorno presencial; - Retorno
Presencial Projeto de Extensão Ultrassonografia em Odontologia; - Retorno presencial do Projeto de
Extensão “Reabilitações bucomaxilofaciais complexas e sobre implantes” e Retorno presencial do
Projeto de Extensão “Reabilitação proté ca do paciente com perda de substância na região de cabeça
e pescoço”. A palavra foi passada para a Profª Maria Elisa, que forneceu esclarecimentos
importantes. As solicitações foram colocadas em votação e, logo após, foram aprovadas. B)
Exposição pela Profª Patrícia Valente de alguns problemas recorrentes que têm acontecido
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devido ao retorno das a vidades clínicas presenciais. A Profª Patrícia explicou que houve a
expansão do sistema informa zado do Caseu para as a vidades de extensão e da Pós-Graduação.
Considerou essa medida como um passo importante para facilitar a gestão das informações dos
atendimentos e um avanço para a implementação futura do prontuário eletrônico. A Professora
relatou, no entanto, resistência de muitos quanto ao registro correto das a vidades. Sugeriu a criação
de uma comissão, pela Congregação, para norma zação do atendimento clínico. Após discussões, foi
aprovada a criação da Comissão para norma zação do atendimento clínico da FAO UFMG. A Diretoria
e o CASEU se reunirão posteriormente para definir quais setores da Unidade deverão indicar
representantes para compor a referida comissão. C) Aprovação de Ficha de Gestão e Composição
de Equipes - Reoferecimento da Prestação de Serviços de Atendimento Ortodôn co a pacientes da
FAO UFMG, coordenado pelo Prof. Rodrigo Hermont Cançado, período de 2021 a 2024. A palavra foi
passada para a Profª Maria Inês. A seguir a solicitação foi colocada em votação e aprovada. D)
Solicitação de Aprovação do Programa de Monitoria do Departamento de Odontologia
Restauradora -  PMG 2022-2023, Projeto Interdisciplinaridade no Ensino de Odontologia. A palavra
foi passada pela Profª Maria Elisa. A solicitação foi colocada em votação e, logo após, foi aprovada.
E) Esclarecimentos pela Profª Tânia de alguns protocolos e dúvidas em relação a Central do
Processamento Radiográfico. A palavra foi passada para a Profª Tânia. 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, 22 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 26/01/2022, às 14:09, 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
26/01/2022, às 14:36, 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
1215684 e o código CRC 264677BB.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 1215684
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