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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DEPARTAMENTAL EXPANDIDO DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 13 DE

DEZEMBRO DE 2021.

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, em ambiente virtual pela Plataforma
Teams, às 08:30 hs, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Departamental Expandido da FAO
UFMG, sob a presidência do Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, Prof. Allyson Nogueira
Moreira, tendo comparecido os membros docentes, Denise Vieira Travassos (Vice-Diretora), Andréa
Clemente Palmier (Chefe do OSP), Ana Cecília Diniz Viana (Subchefe do ODR), Miriam Pimenta
Parreira do Vale (Chefe do SCA) e João Ba sta Novaes Júnior (Chefe do CPC). Membros convidados:
Carolina Nemésio de Barros Pereira (Coordenadora Pro-Tempore do Colegiado de Graduação), Najara
Barbosa da Rocha (Sub-coordenadora Pro-Tempore do Colegiado de Graduação, Mauro Henrique
Nogueira Guimarães de Abreu (Subcoordenador do Colegiado de Pós-Graduação), Silvilene Giovane
Mar ns Pereira (Superintendente Administra va). Havendo quorum regulamentar o Prof. Allyson
cumprimentou os membros do Conselho e  agradeceu a toda a comunidade da FAO UFMG pela
colaboração e competência de todos durante este ano de 2021. Primeiro Ponto de Pauta.
Solicitação de aprovação de atas: a) Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental de
13/08/2021. A solicitação foi re rada de pauta e será votada na próxima reunião do Conselho
Departamental. Segundo Ponto de Pauta. Plano de Retorno de A vidades Presenciais da FAO
UFMG para 2022/1. O Prof. Allyson informou que já está confirmado o retorno das a vidades
presenciais de toda a UFMG e esclareceu que as disciplinas em curso continuarão 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. Setores que contam com mais de um servidor poderão
estabelecer escala interna de revezamento, alternando entre trabalho presencial e remoto, sem
prejuízo para o funcionamento presencial dos setores. Porém, no semestre 2022/1, todos deverão
trabalhar presencialmente. A Profª Denise destacou que a estrutura sica da FAO não comporta a
quan dade de disciplinas que já estão aprovadas. Portanto, antes de retornar para a modalidade
presencial, disciplinas e a vidades de extensão deverão passar primeiramente pela análise da
Comissão de Clínicas, Coordenação de Enfermagem e Setor de Serviços Gerais. O Prof. Allyson
informou que está em andamento a obra do telhado das clínicas e que a área mais crí ca já foi
consertada. Destacou também que o andamento da referida obra impacta diretamente no
planejamento da oferta das disciplinas. O Prof. João Novaes pontuou que o aumento de a vidades das
clínicas irá sobrecarregar o Setor de Radiologia, que carece de mais servidores e mais scanners
periapicais. O Prof. Allyson destacou a importância do Setor de Radiologia para a Unidade. Esclareceu
que por enquanto infelizmente não será possível lotar mais servidores no Setor de Radiologia.
Destacou que pretende es mular os alunos da Pós-Graduação para atuarem na Central de
Processamento, a fim de ajudarem com o volume de trabalho. A Profª Ana Cecília explicou que está
prevista a instalação de computadores nas clínicas para facilitar o acesso direto ao banco de imagens
radiográficas.  A senhora Silvilene informou que os computadores já foram instalados nas clínicas e já
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estão funcionando. O Prof. Allyson passou a palavra para a Profª Carolina Nemésio. A Professora
destacou a importância de se elaborar o planejamento da oferta das disciplinas, considerando a
possibilidade de ocorrer obras da reforma das clínicas durante o próximo semestre. Portanto, é
importante se preparar para um eventual rodízio de clínicas, caso seja necessária a liberação dos
espaços devido às obras. Lembrou também que não há previsão de autorização pela Cobio para a
troca de paciente para ser atendido por alunos de clínicas diferentes, o que inviabiliza a oferta de três
semestres em um ano porque reduz as possibilidades de atendimento. Destacou, porém, que a Cobio
já autorizou para o próximo semestre o aumento do número de atendimentos por clínica. A Profª
Carolina também  mencionou que tem havido resistência  para a alocação de a vidades clínicas aos
sábados.  Ponderou, entretanto, que usar os sábados é fundamental para viabilizar a reforma nas
clínicas. A Professora informou também que já formalizou consulta à PROGRAD ques onando se todas
as disciplinas, sem exceção, deverão ser ofertadas no formato presencial no próximo semestre ou se
algumas poderão ser ofertadas no regime híbrido. Destacou também que o maior desafio para o
próximo semestre será a oferta das disciplinas de estágios (1,2 e 3) e do Internato, considerando que
a Prefeitura de Belo Horizonte determinou que o aluno deve ser acompanhado pelo professor nas
a vidades clínicas. O Prof. Allyson disse que, a depender do desenrolar dos fatos, talvez seja
necessário reunião da Reitoria com a PBH, a fim de evitar que a Prefeitura priorize as faculdades
par culares nos campos de estágio em detrimento da UFMG. A Profª Carolina demonstrou
preocupação com a baixa taxa de vacinação dos alunos. O Prof. Allyson explicou que não é possível
exigir deles o comprovante de vacinação, solicitou que o Colegiado de Graduação apure esse
percentual de não-vacinados. Por fim, destacou que é preciso promover campanhas de
conscien zação da importância da vacinação. A Profª Carolina disse que haverá retrocesso caso seja
realmente obrigatória a oferta presencial de todas as disciplinas no próximo semestre, porque
algumas disciplinas não poderão ser ofertadas. O Prof. Allyson orientou que seja planejado o quadro
de horário das disciplinas presenciais da forma que for possível e que as exceções, ou seja,
possibilidade de oferta de ensino híbrido, serão tratadas junto à Prograd. O Diretor agradeceu a
presença de todos e encerrou a Sessão. 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, 13 de dezembro de
2021.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 23/05/2022, às 12:41, 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
23/05/2022, às 15:35, 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
1474888 e o código CRC B1D54E4D.
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