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

Aos vinte e nove dias do mês de março 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), Ana Cecília Diniz Viana (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); 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), Roselaine Moreira Coelho Milagres,
Juliana Vilela Bastos, Rafaela da Silveira Pinto, Rodrigo Richard da Silveira, Fernanda de Morais
Ferreira, Patrícia Valente Araújo e Célia Regina Moreira Lanza (Representantes dos Professores),
Maria Inês Barreiros Senna (Coordenadora do Cenex), Ana Cris na Roma Figueiredo (Representante
dos Técnicos e Administrativos em Educação). Membros convidados: Silvilene Giovane Martins Pereira
(Superintendente Administra va), Arthur Guilherme Pereira (Representante dos alunos da
Graduação). Ausências Jus ficadas: Prof. Rodrigo de Castro Albuquerque e Prof. Felipe Paiva Fonseca,
ambos em gozo de férias. Havendo quorum regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros
desta Congregação e declarou aberta a Sessão. Primeiro Ponto de Pauta. Comunicados. a) O Prof.
Allyson informou a reabertura dos bandejões do campus Pampulha. Em breve será divulgada a lista
com os restaurantes que estão em funcionamento. As linhas de ônibus dentro do campus também já
foram reestabelecidas. b) Conforme Edital nº 02 de 22 de fevereiro de 2022, em 17/03/22, ocorreu
eleição de 01 vaga para representante dos Professores Titulares na Congregação. Chapa eleita:  Prof.
Flávio de Freitas Ma os ( tular) e José Eustáquio da Costa (suplente), designados para mandato de
dois anos conforme Portaria Diretoria 45/22; c) Funcionamento das catracas e cancelas da FAO. O
Prof. Allyson passou a palavra para a Superintendente. A Sra. Silvilene informou que até o momento
foi emi do um número alto de novos crachás de iden ficação, o que demonstra engajamento da
comunidade da FAO. Explicou que a UFMG contratou uma nova empresa para cuidar da gestão das
catracas e cancelas. No momento, alguns servidores ainda não conseguem u lizar o crachá nas
catracas de acesso da FAO. A previsão é que essa solicitação se normalize no prazo de um mês.
Segundo Ponto de Pauta. Aprovação de Ata: Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação, de
26/02/2022. A solicitação foi colocada em votação e, logo a seguir, foi aprovada. Terceiro Ponto de
Pauta. Solicitação de aprovação Progressão Funcional Docente: a) Prof. Rodrigo Richard da
Silveira, da classe de Professor Adjunto D – nível I para II, parecerista Prof. Flávio de Freitas Ma os. O
Prof. Flávio leu o mérito do parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o
referido parecer de progressão; b) Prof. Mauricio Augusto Aquino de Castro, da classe de Professor
Adjunto A – nível I para II, parecerista Prof. Hugo Henriques Alvim.  A Profª Roselaine leu o mérito do
parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer de
progressão. O Prof. Allyson solicitou a inversão da pauta. Sé mo Ponto de Pauta. Outros Assuntos.
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Solicitação de aprovação Progressão Funcional Docente: Prof. Luis Otavio de Miranda Cota, da classe
de Associado D – nível I para II, parecerista Prof. Rodrigo Richard da Silveira. O Prof. Rodrigo  leu o
mérito do parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer
de progressão. Quarto Ponto de Pauta. Homologações ad Referendum:  a) Indicação da Professora
Renata Magalhães Cyrino como docente representante da Congregação no do Comitê Local de
Avaliação de Desempenho 2021, conforme OFÍCIO No 115/2022/DRH-DAF-UFMG, de 14 de março de
2022. O Prof. Allyson explicou que se trata do Comitê designado anualmente para realizar a avaliação
de desempenho dos servidores técnicos administra vos. A solicitação foi colocada em votação e logo
após foi aprovada. b ) Recepção Calouros 2022/1, ser realizada de 28/03 a 01/04/2022, promovida
pelo DA e Colegiado de Graduação.  A solicitação foi colocada em votação e logo após foi aprovada.
Quinto Ponto de Pauta. Aprovação de Ficha de Gestão: Curso de Atualização em Patologia,
Estomatologia e Radiologia Odontológicas, Coordenadora Profª. Patrícia Carlos Caldeira. O Prof. João
e a Profª Maria Inês forneceram explicações importantes sobre essa solicitação. A seguir a solicitação
foi colocada em votação e aprovada. Sexto Ponto de Pauta. Solicitação de Retomada das a vidades da
Bateria Independente da FAO UFMG. O aluno Arthur Neves encaminhou pedido à Congregação
solicitando autorização para promover os ensaios da Bateria Independente, no estacionamento
descoberto da FAO, às sextas-feiras, no período noturno. O Prof. Allyson destacou que é importante
concentrar as a vidades noturnas em determinados dias da semana para economizar energia
elétrica. Foi sugerido pela Congregação quarta ou quinta à noite. A Profª Maria Inês pediu licença e se
re rou da reunião. A solicitação de retomada dos ensaios da Bateria Independente foi aprovada pela
Congregação. A Diretoria irá entrar em contato com os alunos e informar a sugestão desses dois dias,
quarta ou quinta à noite. O Prof. Allyson solicitou à Profª Roselaine que se reúna com as ligas
acadêmicas para definir um dia da semana para as a vidades no período noturno. O Prof. Allyson
sugeriu terça-feira.  Sé mo Ponto de Pauta. Outros Assuntos. A Profª Ana Cecília informou que
ocorreu na semana passada o Concurso para Professor do ODR, regido pelo Edital 1456/2021. O
trabalho da Comissão Examinadora ocorreu sem incidentes. A Professora informou também que,
devido ao atraso na finalização dos processos de dois professores subs tutos do ODR, Giovani Lana
Peixoto de Miranda e Esdras de Campos França, será necessário admi -los, em caráter temporário,
como professores voluntários. Ambos os professores estão cientes que o vínculo com a FAO UFMG
somente se efe vará quando ocorrer a assinatura de seus contratos como professores subs tutos. A
Profª Miriam deixou registrada a sa sfação e o orgulho do Departamento SCA ao receber a no cia do
convite feito pela Reitoria à Profª Isabela Pordeus para assumir a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da
UFMG. Trata-se de reconhecimento do importante trabalho desenvolvido pela Profª Isabela em
diferentes frentes. Por fim, a Profª Miriam agradeceu à Profª Isabela pela par cipação e contribuição
durante todos esses anos no âmbito da FAO UFMG. A Profª Roselaine informou que a FAO recebeu
doação de um so ware que permi rá a transmissão direta de imagens do tomógrafo para o eMira.
Trata-se de doação de grande importância para o trabalho da Central de Processamento de Imagens,
no valor de R$6400,00 (seis e quatrocentos reais). O Prof. Allyson informou que os computadores das
clínicas vão receber upgrade e a rede de wi-fi das clínicas será melhorada em breve. O Prof. Rodrigo
Richard pediu a palavra para expor a seguinte situação: ele e alguns professores, antes da pandemia,
solicitaram o adicional de insalubridade e ainda não veram a solicitação deferida. Porém, outros
professores já recebem esse adicional, executando as mesmas a vidades, nas mesmas condições que
aqueles que ainda não veram o adicional deferido. Conforme informação do DAST, os processos de
solicitação de insalubridade estão estagnados  pois não há como realizar a medição ambiental de
ruído para subsidiar o parecer final. É necessário adquirir o referido aparelho ou contratar empresa
especializada para realizar tal medição. O Prof. Allyson orientou o Prof. Rodrigo a formalizar a
demanda por email para que a Diretoria possa entrar em contato com a PRORH para ajudar a
resolver essa demanda. 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, 29 de março de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 20/04/2022, às 15:32, 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
20/04/2022, às 15:42, 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
1401280 e o código CRC 0462C004.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 1401280
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