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

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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), Renata de Castro Mar ns
(Subchefe do OSP), João Ba sta Novaes Júnior (Chefe do CPC), Mauro Henrique Nogueira Guimarães
de Abreu (Coordenador do Colegiado de Pós-Graduação), Najara Barbosa da Rocha (Coordenadora
pro Tempore do Colegiado de Graduação); Flávio de Freitas Ma os e Cláudia Silami de Magalhães
(Representante dos Professores Titulares), Hugo Henriques Alvim, Rodrigo Richard da Silveira, Patrícia
Valente Araújo, Rodrigo de Castro Albuquerque e Célia Regina Moreira Lanza, Tânia Mara Pimenta
Amaral, Fernanda de Morais Ferreira e Rafaela da Silveira Pinto (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), Ricardo Reis de Oliveira (Coordenador de Clínicas), Nathália Thaíse
de Jesus Oliveira e Julia Brandão Correa (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) O Prof. Allyson informou que o vereador Bruno
Miranda direcionou emenda parlamentar municipal no valor de R$1.000.000,00 para ser gasto com
reformas da FAO UFMG. A Diretoria está em contato com a Reitoria e a COPI para viabilizar a
transferência desse recurso para a UFMG. O Prof. Rodrigo Richard esclareceu que se trata de valor da
LOA. É a primeira vez que foi disponibilizado esse po de recurso em nível municipal, por meio da
Câmara Legisla va de Belo Horizonte. Cada vereador poderá aplicar R$1.000.000,00. Destacou, por
fim, que o vereador Bruno Miranda des nou o valor total da emenda a que tem direito para a FAO
UFMG. O Prof. Mauro parabenizou a Diretoria da FAO UFMG e o Prof. Rodrigo Richard por fazer a
interlocução com o citado vereador. Segundo Ponto de Pauta. Apresentação do Projeto Execu vo
de subs tuição das divisórias entre áreas de atendimento das Clínicas de 1 a 8 e bloco cirúrgico.
Foi convidada para esta reunião a Arquiteta Ana Carolina Vaz dos Santos, do Departamento de
Planejamento e Projetos - DPP/PRA, que apresentou o projeto execu vo, a equipe envolvida, detalhou
os locais de intervenção e explicou a mudança de materiais que serão usados. Por fim, sanou algumas
dúvidas levantadas pelos membros e na sequência se despediu e se re rou da reunião. Na
oportunidade, o Prof. Ricardo Reis informou que o processo de compra dos purificadores de ar já foi
concluído. A previsão para instalação e funcionamento dos aparelhos é agosto de 2022.  A seguir, foi
aprovado o Projeto Execu vo de subs tuição das divisórias entre as áreas de atendimento das
Clínicas de 01 a 08 e bloco cirúrgico, com a seguinte ressalva: necessidade de adequação para
incluir janelas basculantes nas rosetas. O Prof. Ricardo Reis se despediu e se re rou na reunião.
Terceiro Ponto de Pauta. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação de 19
de maio de 2022. A ata foi colocada em discussão e, a seguir, foi aprovada. Quarto Ponto de Pauta.

Ata ODONTO-SGE 1613071         SEI 23072.218003/2021-92 / pg. 1



Solicitação de aprovação Progressão Funcional Docente: a) Lívia Fávaro Zeola, da Classe de
Professor Adjunto A – nível I para II, parecerista Maria Inês Barreiros Senna. A Profª Maria Inês leu o
mérito do parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer
de progressão; b) Frederico Santos Lage, da Classe de Adjunto A - nível I para II, parecerista Tânia
Mara Pimenta Amaral. A Profª Tânia leu o mérito do parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em
votação e foi aprovado o referido parecer de progressão; c) Patrícia Valente Araújo, da Classe de
Associado – nível II para III, parecerista João Ba sta Novaes Júnior. O Prof. João 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. OFÍCIO nº 5/2022/COPI-SEC-UFMG - Chamada de projetos para
emendas parlamentares LOA 2023.  O Prof. Allyson informou que a Diretoria da FAO recebeu apenas
o projeto enviado pelo Colegiado de Pós Graduação: Agravos em saúde bucal: da pesquisa básica à
avaliação dos serviços de saúde. O Prof. Mauro forneceu algumas explicações sobre esse projeto. A
seguir a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o projeto, que será enviado pela Diretoria
da FAO à Diretoria de Cooperação Ins tucional - COPI/UFMG. A Profª Najara ingressou na reunião.
Sexto Ponto de Pauta. Criação da Empresa Junior Apical Consultoria Odontológica, parecerista
Profa.  Miriam Pimenta Parreira do Vale. A Profª Miriam explicou que foi necessário emi r novo
parecer para atender as adequações solicitadas pelo Comitê de Empresas Juniores (COEJ). A seguir, a
solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer. Sé mo Ponto de Pauta.
Aprovação ad Referendum da indicação de representante da área de Ciências da Vida para o
Ins tuto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) - OFÍCIO Nº 600/2022/GAB-REI-UFMG. As
chefias dos quatro departamentos convencionaram indicar, conjuntamente, o Prof. Saul Mar ns de
Paiva, conforme Oficio Diretoria FAO 060/2022, encaminhado ao Gabinete da Reitora em 20 de
junho. A indicação foi colocada em votação e, logo após, foi homologada.  Oitavo Ponto de Pauta.
Outros Assuntos. a) Solicitação de aprovação Progressão Funcional Docente: 1) Profª Ivana Márcia
Alves Diniz, da classe de Adjunto C – nível I para II, parecerista Profª Amália Moreno. O Prof. João
Novaes leu o mérito do parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o
referido parecer de progressão; 2) Prof. Hugo Henriques Alvim, da classe de Professor Associado –
nível II para nível III, parecerista Profa Célia Regina Moreira Lanza. A Profª Célia leu o mérito do
parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer de
progressão; 3) Profª Claudia Lopes Brilhante Bhering, da classe de Professor Adjunto C nível I para
nível II, parecerista Profa. Renata Magalhães Cyrino. O Prof. João Novaes leu o mérito do parecer. A
seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer de progressão. 4)
Profª. Tânia Mara Pimenta Amaral, da Classe de Professor Associado nível para o nível II, parecerista
Prof. Rodrigo de Castro Albuquerque. O próprio Prof. Rodrigo de Castro Albuquerque leu o mérito do
parecer. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovado o referido parecer de
progressão. b) Solicitação de aprovação de documentos para realização de convênio para Estágio em
Saúde Cole va no município de Carangola: Plano de A vidades para 2022, Minuta do Convênio e
Plano de Trabalho. Com a palavra, a Renata de Castro Mar ns forneceu alguns esclarecimentos
relevantes. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e aprovada. c) Solicitação de aprovação da
Prestação de Contas Parcial  e novo Adi vo Fundep do Projeto SB Brasil. Conforme explicado pela
Renata de Castro Martins, o Ministério da Saúde vai disponibilizar um valor adicional de R$577.783,00
no orçamento do Projeto SB Brasil. Em vista disso, é necessário elaborar um Termo Adi vo ao
contrato com a Fundep para gestão desse valor. A elaboração do referido termo adi vo depende de
anuência da Egrégia Congregação, bem como aprovação de contas parcial do Projeto SB Brasil.  A
seguir, as solicitações foram colocadas em votação e aprovadas a prestação de contas parcial e o
novo termo aditivo a ser firmado com a Fundep, com abstenção do Prof. Rodrigo Richard. 5) Oferta de
aulas de Yoga no Diretório Acadêmico. A aluna Nathália apresentou demanda dos alunos para que
fosse permi da pela Congregação a oferta de aulas de yoga, por profissional externo, uma vez por
semana, no período noturno, nas dependências do Diretório Acadêmico da FAO UFMG. A Profª Denise
destacou a necessidade de licitação para cessão de espaço sico público para esse po de a vidade.
Pontuou, no entanto, a importância dessa inicia va dos alunos. Por fim, informou que a Diretoria da
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FAO UFMG irá buscar a melhor alterna va para oferecer as aulas de yoga na Unidade. 5) Nova chefia
do ODR. A Profª Ana Cecília informou que as professoras Juliana Vilela Bastos e Leniana Santos Neves
assumirão respec vamente, como chefe e subchefe, o Departamento de Odontologia Restauradora, a
par r de 18 de julho de 2022. Na oportunidade, agradeceu a todos o apoio dado a ela durante o
período que esteve como subchefe e chefe do ODR e informou que permanecerá como membro da
Congregação, como representante dos professores. O Prof. Rodrigo Richard agradeceu à Profª Ana
Cecília e à Profª Maria Elisa pela contribuição ao ODR. O Prof. Allyson, a Profª Renata Mar ns, a
Profª Tânia, o Prof. João Novaes, a Profª Miriam, a Profª Najara e outros membros também
registraram seus agradecimentos ao trabalho prestado pelas professoras Ana Cecília e Maria Elisa. 6)
Possibilidade de inclusão de medicamentos para pacientes nos carrinhos das clínicas. A citada
demanda foi trazida pelo Prof. João. A Enfermeira Ana Cris na informou que a Comissão de Suporte
Básico à Vida da FAO UFMG precisa avaliar essa demanda e implementar o fluxo, sendo o caso. O
Prof. Allyson informou que cobrará providências do Prof. Marcelo Naves, presidente da referida
comissão. 7) Chamada Fapemig sobre Apoio a Projetos de Extensão. A Profª Maria Inês informou que
está aberta a Chamada Fapemig 011/2022 - Apoio a Projetos de Extensão em interface com a
pesquisa.  O obje vo da referida chamada é es mular o desenvolvimento econômico e social
sustentável de Minas Gerais por meio do apoio a projetos de extensão em interface com a pesquisa
cien fica e/ou tecnológica no Estado que contribuam para a concre zação dos Obje vos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas no estado mineiro. A Profª
Maria Inês destacou a importância de se fazer uma ar culação com o Colegiado de Pós-Graduação
para que a FAO UFMG apresente propostas. O prazo final para submissão de propostas é dia 25 de
julho de 2022. 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, 24 de junho
de 2022.

 

Ata aprovada na Reunião da Egrégia Congregação da FAO UFMG de 18/07/2022. 

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 18/07/2022, às 14:13, 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
18/07/2022, às 14:50, 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
1613071 e o código CRC 673DFAC3.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 1613071
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