
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
20 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte dias do mês de abril de 2022, às 8hs:30min, na sala da Congregação da Faculdade de
Odontologia/UFMG, nº 2930, 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), 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 (Representante dos
Professores Titulares), Roselaine Moreira Coelho Milagres, Marcelo Drummond Naves, Felipe Paiva
Fonseca, Rafaela da Silveira Pinto, 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 Administra vos em
Educação). Membros convidados: Silvilene Giovane Mar ns Pereira (Superintendente Administra va),
Nathália Thaíse de Jesus Oliveira (Representante dos alunos da Graduação), Prof. Ricardo Reis de
Oliveira (Coordenador de Clínicas).  Ausências Jus ficadas: Juliana Vilela Bastos e Saul Mar ns de
Paiva.  Havendo quorum regulamentar, o Prof. Allyson cumprimentou os membros desta Congregação
e declarou aberta a Sessão. Primeiro Ponto de Pauta. Comunicados. a) Homologação de Concursos
de Professores. O Prof. Allyson informou que foi homologado em Câmara do OSP, em 31/03/22, o
Concurso regido pelo Edital nº 1675/2021. Também foi homologado em Câmara do ODR o Concurso
regido pelo Edital nº 1456/2021, em 04/04/2022. Ambos os departamentos já cumpriram todos os
prazos e aguardam as providências necessárias por parte da CPPD, que informou que a previsão para
contratação dos novos professores é junho de 2022; b) A vidades das Ligas Acadêmicas. Conforme
planilha enviada à Diretoria da FAO, os dias de a vidades presenciais das ligas acadêmicas da FAO
UFMG, no semestre 2022/1 serão  segunda, quarta e quinta. Segundo Ponto de Pauta. Aprovação
de Ata: Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação, de 29/03/2022. A solicitação foi colocada
em votação e, logo a seguir, foi aprovada. Terceiro Ponto de Pauta. Eleição dos Professores da
Faculdade de Odontologia junto ao Conselho Universitário da UFMG - Edital Dir FAO 005/2022. Chapa
única: Profª Maria Elisa Souza e Silva ( tular) e Profª Maria Cássia Ferreira Aguiar (suplente). Os
membros da Egrégia Congregação votaram durante a reunião, por meio de votação secreta,
u lizando urna. Colégio Eleitoral: 20 votantes. Votantes ausentes: 02. Total de votos válidos: 18.
Portanto, foi eleita a chapa formada pelas Professoras Profª Maria Elisa Souza e Silva ( tular) e Profª
Maria Cássia Ferreira Aguiar (suplente). Quarto Ponto de Pauta.  Solicitação de aprovação
Progressão Funcional Docente: a) Raquel Conceição Ferreira, Associada,  nível 1 para o nível 2,
parecerista Prof. Saul Mar ns de Paiva. A Profª Miriam leu o mérito do parecer. A seguir, a
solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer de progressão.  Quinto Ponto
de Pauta. Solicitação Cenex - Aprovação Ficha de Gestão e Formulário de Composição de  Equipe:
Projeto Prestação de Serviços de Consultoria na Área de Materiais Dentários, coordenado pelo Prof.
Ricardo Rodrigues Vaz.  A Profª Maria Inês prestou alguns esclarecimentos. A seguir a solicitação foi
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colocada em votação e aprovada. Sexto Ponto de Pauta. Reivindicações Diretório Acadêmico
Manuel Teixeira Penido e Associação Atlé ca da FAO UFMG. A Profª Denise informou que fez consulta
ao DLO sobre a possibilidade de o DA e a Associação Atlé ca comercializarem alimentos nas
dependências da FAO. A resposta foi nega va porque o DA e a Associação Atlé ca não possuem
personalidade jurídica, o que impede a cessão de espaço da Unidade, que deve ser precedida de
licitação. A Profª Denise destacou que a Diretoria da FAO procedeu a uma segunda consulta e que
con nuará tentando alcançar uma solução junto aos setores competentes da FAO, considerando a
falta de oferta de alimentação nas dependências da FAO. Inclusive já está em negociação com a
Reitoria a possibilidade de instalação de máquinas de lanches na Unidade. Mediante sugestão da
Profª Andréa Palmier, a Profª Patrícia Valente informou que o CASEU passará, no momento do
agendamento do atendimento, a informar aos pacientes que não há can na ou restaurante em
funcionamento na Faculdade de Odontologia. Mesma orientação que deverá ser reforçada pelos
coordenadores das disciplinas. Por fim, a Profª Denise informou que é possível a prestação de serviços
de reprografia dentro do próprio Diretório Acadêmico, desde que para atender somente a
comunidade discente. A aluna Nathália informou que o DA está em processo de legalização. A aluna
lembrou que faz parte das reivindicações do DA o pedido de reformulação das listas de materiais. Um
dos obje vos é reduzir o preço dessas listas, evitando a evasão de alunos que contam com menos
recursos financeiros. A aluna destacou também que, por vezes, determinados materiais solicitados
pelos professores não são u lizados nas disciplinas prá cas. A Profª Ana Cecília explicou que às vezes
não é possível prever todos os materiais, devido aos pos de casos clínicos que aparecem no decorrer
do semestre e sugeriu que o DA organize bazar de materiais. A Profª Roselaine destacou que os alunos
deverão adquirir sensores Dürr Dental. Sensores de outras marcas não serão aceitos, pois podem
danificar o scanner a longo prazo. A Profª Carolina Nemésio lembrou que o Moodle é o canal oficial
de comunicação com a Comunidade. O Prof. Allyson pediu que as chefias dos Departamentos
orientem os coordenadores das disciplinas a alimentar o Moodle com listas de materiais atualizadas.
Mediante sugestão do Prof. João Novaes, o Diretório Acadêmico realizará levantamento do valor das
listas de materiais e apresentará aos Chefes dos Departamentos. Sé mo Ponto de Pauta.
Informações sobre a reforma das clínicas da FAO UFMG -  convidado Prof. Ricardo Reis, Coordenador
de Clínicas. O Prof. Ricardo destacou que, em agosto de 2020, iniciaram-se os estudos para
viabilização das obras, envolvendo vários setores da FAO e da UFMG, para atender duas necessidades
da Unidade: sistema de purificação de ar e elevação das divisórias das clínicas. Quanto à aquisição do
sistema de purificação de ar, os lances do pregão ocorrerão em 03 de maio de 2022. A previsão de
instalação dos referidos equipamentos é junho ou julho de 2022. Já com relação às divisórias, o
processo será mais demorado, pois houve alguns erros no processo. Antes de licitar a aquisição das
divisórias, é necessário haver o projeto execu vo, a ser elaborado pelo próprio setor competente da
UFMG ou contratado de terceiros, por dispensa de licitação.  A previsão de instalação das divisórias é
dezembro de 2022. O Prof. Ricardo Reis forneceu outros esclarecimentos solicitados pelos membros.
O Prof. João Novaes manifestou preocupação com o atraso dessas obras, o que forçará as clínicas a
trabalhar com capacidade reduzida por mais tempo do que o planejado. O Prof. Allyson destacou que
ajustes con nuarão a ser feitos para viabilizar a oferta das disciplinas. Lembrou também que as obras
da FAO, cujos recursos foram garan dos pela Reitoria, foram priorizadas em detrimento das demais
solicitações de obras de outras Unidades da UFMG. Outros assuntos. A) Termo de rescisão amigável
ao Convênio de Estágio Nº23072.210032/2022-97, que celebram entre si a UFMG e o Município de
Mariana/MG.  A Profª Rafaela Pinto explicou que o referido distrato foi necessário para que o
Município de Mariana pudesse aprovar projeto de lei para prever despesas com aluguel das
estagiárias. Em breve será assinado novo contrato com as adequações necessárias. A solicitação foi
colocada em votação e, a seguir, foi aprovada. B) Nova solicitação da Bateria Independente. O aluno
Arthur Neves apresentou nova solicitação informando da impossibilidade de realizar os ensaios às
quintas-feiras, conforme anteriormente sugerido pela Congregação, pelos mo vos a seguir. Os
ensaios nesses dias ocorrem no mesmo horário que vários projetos de extensão (nas clínicas), de
algumas ligas acadêmicas que têm encontros presenciais na Faculdade, e dos treinos de esportes da
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Atlé ca da Odontologia da UFMG. O que, segundo ele, torna inviável manter os ensaios nesses dias.
Além do mais, vários ritmistas par cipam de projetos/ligas nesses horários Somado a isso,  também o
ruído gerado pelo ensaio causa certo desconforto ao funcionamento das clínicas. Sendo assim, a
Bateria Independente solicita autorização para retornar os ensaios para as sextas-feiras, devido à
maior disponibilidade dos alunos nesse dia e a fim causar menos desconforto ao funcionamento das
clínicas, por não haver muitas outras a vidades às sextas feiras. O Prof. Allyson relembrou a
importância de se concentrarem as a vidades noturnas em menos dias das semanas, devido ao
esforço da FAO para economizar energia elétrica e devido à falta de segurança à noite, às sextas-
feiras. A Congregação sugeriu à Bateria Independente os seguintes dias para realização dos ensaios:
quarta à noite, quinta à noite ou sábado pela manhã. A Profª Roselaine informou que teve
conhecimento na data de ontem, 19/04/2022 do furto de dois aventais de chumbo das clínicas. Um
terceiro se encontra sem o protetor de reóide. O Prof. Allyson orientou-a a registrar bole m de
ocorrência. A Profª Célia Lanza sugeriu a criação de um banco solidário de doações para atender os
alunos em situação de vulnerabilidade, inclusive os alunos indígenas. O Prof. Allyson sugeriu que
sejam u lizados os materiais dos achados e perdidos. Destacou também que em breve será realizada
reunião com a PRAE para discu r a situação de alunos carentes e indígenas. 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 Presidente da Egrégia Congregação da FAO UFMG, Prof.
Allyson Nogueira Moreira, que assinam a seguir. As assinaturas dos demais membros presentes nesta
reunião encontram-se em lista anexa. Belo Horizonte, 20 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 19/05/2022, às 14:45, 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
19/05/2022, às 15:17, 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
1469468 e o código CRC 65CA0E23.
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