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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2022, 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: Miriam
Pimenta Parreira do Vale (Chefe do SCA), Maria Elisa de Souza e Silva (Chefe do ODR), Andréa
Clemente Palmier (Chefe do OSP), João Ba sta Novaes Júnior (Chefe do CPC), Mauro Henrique
Nogueira Guimarães de Abreu (Subcoordenador do Colegiado de Pós-Graduação); Najara Barbosa da
Rocha (Subcoordenadora pro tempore do Colegiado de Graduação); Flávio de Freitas Ma os e Saul
Mar ns de Paiva (Representantes dos Professores Titulares), Roselaine Moreira Coelho
Milagres,Tania Mara Pimenta Amaral, Rodrigo Richard da Silveira, Rafaela da Silveira Pinto, Rodrigo
de Castro Albuquerque, Fernanda de Morais Ferreira e Patrícia Valente Araújo (Representantes dos
Professores), Maria Inês Barreiros Senna (Coordenadora do Cenex), Ana Cris na Roma Figueiredo
(Representante dos Técnicos e Administra vos em Educação). Membros convidados: Nathália Thaíse
de Jesus Oliveira e Júlia Brandão Corrêa (Representantes dos alunos da Graduação). Havendo quorum
regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros desta Congregação e declarou aberta a
Sessão. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA. COMUNICADOS. A) Planejamento da Coordenação de
Enfermagem 2022/1.  O Prof. Allyson informou que recebeu comunicação da Enfermeira Ana Cris na.
Segundo ela, há no momento um alto número de afastamentos de servidores da Equipe de
Enfermagem pelo Monitora COVID. A Coordenação de Enfermagem tem contado com a colaboração
de toda equipe, que vem trabalhando 100% presencial com horas excedentes, para manter a
cobertura dos setores de atendimento. No entanto,  com a piora da pandemia, é possível que teremos
problemas de cobertura nos setores de atendimento da enfermagem a curto prazo. O Prof. Allyson
esclareceu que outros setores da FAO UFMG também passam por situação parecida. Pediu apoio e
compreensão de todos. B) Por determinação legal, todos os setores de compras das Unidades serão
centralizados no DLO. O Prof. Allyson informou que solicitou que a servidora Lilian, do Setor de
Compras, não seja removida para o DLO e permaneça lotada na FAO UFMG. Os processos de compra
da Unidade apresentam muitas especificidades e é crucial o apoio e orientação da referida servidora
na FAO. C) Esclarecimentos do Prof. Mauro sobre os dados da FAO no Monitora Covid. Segundo ele, é
bem provável que haja subno ficação do registro dos casos de contaminação por Covid. Há, portanto,
preocupação de que a situação epidemiológica na Unidade seja mais grave do que apontam as
esta s cas. Sugeriu que o Colegiado de Graduação faça um levantamento das disciplinas clínicas que
já estão em via de conclusão, cujos alunos já cumpriram mais de 75% do atendimento odontológico. E
que seja discu da a possibilidade de não serem admi dos novos pacientes nessas disciplinas, neste
semestre, a fim de diminuir a circulação de pessoas na Faculdade. A Profª Najara se comprometeu a
realizar o levantamento dessas informações. Prof. Rodrigo Richard lembrou que pacientes e
funcionários terceirizados não acessam o Monitora Covid demonstrou preocupação com a demora na
conclusão das obras que estão sendo realizadas nas clínicas da FAO. O Prof. Allyson informou que
solicitou reunião presencial com a Reitora para expor por escrito as necessidades da FAO e cobrar
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providências da Administração Central. O Prof. Flávio informou que consultou a coordenadora de
saúde bucal da Prefeitura de Belo Horizonte para saber da existência ou não de passaporte vacinal
para os profissionais de saúde bucal, pela vigilância sanitária municipal. A Coordenadora informou
que, até aquela data, não havia tal exigência. SEGUNDO PONTO DE PAUTA. Aprovação de Atas: a)
Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação, de 22/11/2021. A ata foi colocada em discussão,
logo após foi aprovada, com abstenção da Profª Najara; b) Ata da Reunião Ordinária da Egrégia
Congregação, de 16/12/2021, 1ª sessão. A ata foi colocada em discussão, logo após foi aprovada; c)
Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação, de 16/12/2021, 2ª sessão. A ata foi colocada em
discussão, logo após foi aprovada. TERCEIRO PONTO DE PAUTA. 3) Aprovação do Calendário de
reuniões da Congregação 2022. A proposta de calendário para as reuniões foi colocada em votação e
logo após aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO DE PAUTA. Homologações.  Comissão para
Estudo e Proposição da Mudança de Currículo - Portaria Diretoria nº 01/2022. A solicitação foi
re rada de pauta. QUINTO PONTO DE PAUTA. 5) Aprovação do Programa de Monitoria de
Graduação do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente (2022-2023): Iniciação
à  Docência e Interdisciplinaridade. A Profª Miriam explicou que esta solicitação é diferente daquela
aprovada na reunião da Congregação de 16/12/2021 e se comprometeu a se informar sobre a
necessidade de aprovação desse novo documento. A Profª Miriam apresentará os esclarecimentos aos
membros na próxima reunião da Congregação. A seguir a solicitação foi colocada em votação e
aprovada. SEXTO PONTO DE PAUTA. Apresentação do Relatório do Funcionamento da Central de
Processamento Radiográfico Digital do período de setembro de 2021 à primeira semana de janeiro
de 2022. O Prof. João Ba sta Novaes Júnior fez a apresentação do relatório. Na oportunidade
destacou que a equipe atual da Central de Processamento Radiográfico Digital está defasada e que é
necessário reforçar essa equipe para atender a demanda das disciplinas clínicas no próximo semestre.
O Professor lembrou que não há necessidade de lotar nas clínicas técnicos em radiologia para
processar as radiografias, porque no ambiente clínico não há emissão de radiação ionizante. A
necessidade hoje da Central de Processamento Radiográfico Digital é de pelo menos mais dois
funcionários. O Prof. Allyson informou que infelizmente não há previsão de lotar servidores do quadro
nem contratar funcionários terceirizados para atender a demanda apresentada. A Profª Miriam
lembrou a necessidade de instalação de computadores nas clínicas 7,8, Núcleo de Cirurgia e Pomf
com o so ware eMira para viabilizar a gestão das radiografias digitais. Por fim, a Profª Miriam disse
que entende a situação atual e manifestou o apoio do Departamento SCA ao Setor de Radiologia. A
Profª Tânia explicou que o so ware eMira é um braço do Prontuário Eletrônico. A Professora propôs
que o Gerenciamento da Central de Processamento das Radiografias não seja feito apenas pelo Setor
de Radiologia. Sugeriu a par cipação de uma comissão de professores cujas disciplinas têm
atendimento clínico para gerenciar juntamente com o Caseu a Central de Processamento, com o
apoio técnico do Setor de Radiologia.  A pedido do Prof. Allyson, a Profª Tânia se dispôs a redigir
documento explica vo a ser enviado aos Departamentos para facilitar a indicação pelos Chefes de
Departamento dos representantes que comporão a referida comissão.  A Profª Roselaine informou
que este ano será contratada empresa para realizar a verificação de todos os aparelhos de
radiografia situados nas clínicas, para possibilitar a emissão do laudo de funcionamento, conforme
exige a legislação. Informou ainda que todos os aparelhos do Setor de Radiologia estão regulares. O
Prof. Allyson solicitou que a Profª Roselaine entre em contato com o Prof. Ricardo Reis, Coordenador
de Cínicas, e auxilie no  processo de contratação de empresa para verificação e emissão de laudo dos
aparelhos de raio-x das clínicas. A Diretoria da FAO buscará meios de conseguir os recursos
necessários para realizar essa contratação. A Profª Roselaine também destacou a necessidade de
clima zação da Central de Processamento, onde estão os aparelhos de scanners, a fim de evitar
superaquecimento. O Prof. Allyson orientou que seja encaminhada à Superintendência Administra va
da FAO a solicitação de instalação de aparelho de ar condicionado. SÉTIMO PONTO DE PAUTA.
Solicitações CAEC: a) Ação de Extensão: Curso de Imersão em Prótese Total;  b) Inclusão de monitora
voluntária em atendimento clínico - Disciplina SCA 809 – Pesquisa Odontológica para crianças com
necessidades complexas. O Prof. Allyson solicitou inversão da pauta. NONO PONTO DE PAUTA. b)
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Planejamento do Retorno Presencial 2022/1. A palavra foi passada para a Prof. Maria Elisa, que
prestou esclarecimentos importantes sobre as solicitações. Após discussões, as três solicitações foram
colocadas em votação e aprovadas. A Profª Maria Inês ingressou na reunião. OITAVO PONTO DE
PAUTA.  Solicitação de aprovação Avaliação Final Estágio Probatório: a) Prof. Danilo Rocha Dias
(ODR), parecerista Prof. Felipe Paiva Fonseca (CPC). O Prof. Rodrigo Albuquerque leu o mérito do
parecer. A solicitação foi colocada em votação e, logo após, foi aprovada. O Prof. Allyson solicitou
inversão da pauta. NONO PONTO DE PAUTA. Outros Assuntos. a)Solicitação de aprovação
Avaliação Final Estágio Probatório: 1) Profª Carolina Bosso André (ODR), parecerista Profª
Roselaine. A Profª Roselaine leu o mérito do parecer. A solicitação foi colocada em votação e, logo
após, foi aprovada; 2) Profª Najara Barbosa da Rocha (OSP), parecerista Profª Ana Cecília. A Profª
Maria Elisa leu o mérito do parecer. A solicitação foi colocada em votação e, logo após, foi aprovada.
Palavra livre. O Prof. Mauro informou que a Profª Patrícia Zarzar, também membro da Comissão de
Acompanhamento e Monitoramento Epidemiológico da FAO UFMG irá coordenar a produção de
vídeos a par r dos informa vos da Reitoria sobre a Covid-19, a fim de facilitar a divulgação de
informações importantes para a comunidade da FAO UFMG. A Profª Rafaela Pinto informou que ainda
não houve manifestação da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a nota técnica da que exige a
supervisão direta  dos professores em todos os procedimentos clínicos realizados pelos alunos nos
campos de estágio da PBH. Foi solicitada a intervenção da Prograd para tentar resolver esse impasse.
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, 26 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 21/02/2022, às 14:29, 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
21/02/2022, às 14:46, 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
1268680 e o código CRC F1E0F1C4.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 1268680
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