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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2022, às 8h e 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: Miriam Pimenta Parreira do Vale (Chefe do SCA), Juliana
Vilela Bastos (Chefe do ODR), João Ba sta Novaes Júnior (Chefe do CPC), Andréa Clemente Palmier
(Chefe do OSP), Najara Barbosa da Rocha (Coordenadora pro tempore do Colegiado de Graduação),
Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu (Coordenador do Colegiado de Pós-Graduação), Saul
Mar ns de Paiva, Flávio de Freitas Ma os, Roselaine Moreira Coelho Milagres, Rodrigo de Castro
Albuquerque, Tânia Mara Pimenta Amaral, Rafaela da Silveira Pinto, Fernanda de Morais Ferreira,
Patrícia Valente Araújo e Ana Cecília Diniz Viana (Representantes dos Professores), Walison Arthuso
Vasconcellos (Subcoordenador do Cenex), Ana Cris na Roma Figueiredo (Representante dos Técnicos
e Administra vos em Educação). Convidados:  Arthur Guilherme Pereira (Representante 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) Nova Chefia
Departamento SCA - O Prof. Allyson informou que esta é a úl ma reunião com a par cipação da Profª
Miriam representando o Departamento SCA e já foi realizado novo pleito para eleição da nova chefia,
que será homologada em setembro. Foi registrada chapa única nessa eleição: Profª Cris ane Baccin
Bendo Neves (chefe) e Profª Joana Ramos Jorge (subchefe); b ) Nova composição Coordenação
Colgrad. O Prof. Allyson informou que o Prof. Lucas Guimarães Abreu é o novo subcoordenador pro
tempore do Colegiado de Graduação, conforme Portaria Diretoria nº 111/22; c) Recepção de Calouros
- O Prof. Allyson comunicou que a recepção dos calouros do Curso de Odontologia ocorrerá nesta
data, às 14:00 (quatorze horas), no saguão da FAO UFMG, conforme solicitação do Diretório
Acadêmico. Os alunos se comprometeram a respeitar as normas citadas pela COBIO, distanciamento
mínimo de um metro entre os alunos e uso de máscaras cirúrgicas ou PFF-2. A recepção terá duração
aproximada de 2 (duas) horas e contará com palestra do Diretório Acadêmico Magalhães Penido, da
Coordenação do Colegiado de Graduação; d) Subs tuição de representante - Comitê Assessor da
Câmara de Extensão - O Prof. Allyson informou que foi indicada a Profª. Tania Mara Pimenta Amaral
na vaga da Profa. Mara Vasconcelos, que se aposentou. Segundo Ponto de Pauta. Aprovação de
Ata: Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da Egrégia Congregação de 18 de julho de 2022. A ata
foi colocada em discussão e, a seguir, foi aprovada. Terceiro Ponto de Pauta. Solicitação de aprovação
de Progressão Funcional Docente: a) Alexandre Fortes Drummond, nível III para o nível IV, da Classe
de Professor Associado, parecerista Leandro Napier de Souza. O Prof. João Novaes leu o mérito do
parecer. A seguir, a solicitação de progressão foi colocada em votação e aprovada. O Prof. Allyson
solicitou a inversão da Pauta. Décimo Ponto de Pauta. Outros Assuntos. a) Solicitação de
aprovação de Progressão Funcional Docente: - Warley Luciano Fonseca Tavares, nível I para o nível
II, da Classe de Professor Adjunto, parecerista Cris ane Baccin Bendo Neves. A Profª Miriam leu o
mérito do parecer. A seguir, a solicitação de progressão foi colocada e aprovada; - Profa. Patrícia
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Carlos Caldeira, nível II para III, da classe de Professor Adjunto C, parecerista Juliana Vilela Bastos. A
Profª Juliana leu o mérito do parecer. A seguir, a solicitação de progressão foi colocada em votação e
aprovada. Quarto Ponto de Pauta. Aprovação ad Referendum: a) Protocolo de Estágio em Saúde
Cole va do Município de Confins. A Profª Rafaela esclareceu alguns pontos importantes. A Profª
Andréa explicou que a coordenação da disciplina de internato tem buscado novos campos de estágio e
novas formas de formalizar convênios de estágio e que é importante os alunos terem experiências em
estágio em outros municípios. A seguir a solicitação foi colocada em votação e homologada; b) Ficha
de Gestão Projeto Levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal - SB Brasil. A solicitação foi colocada
em votação e homologada. c) Projeto Prestação de serviços para a população com ampliação de
atendimento para 23.000 (vinte e três mil) pessoas da FAO UFMG, processo sei nº
23072.246525/2022-65. O Prof. Allyson esclareceu que foi necessário registrar junto ao CENEX um
projeto de extensão para viabilizar o recebimento do recurso da emenda parlamentar concedida à
FAO pelo Vereador Bruno Miranda. Na oportunidade, o Prof. Allyson agradeceu a pron dão do CENEX
em atender à solicitação da Diretoria. Por fim, destacou que atualmente o referido processo está na
fase final e aguarda parecer da Procuradoria Jurídica da UFMG. A seguir a solicitação foi colocada em
votação e homologada. Quinto Ponto de Pauta. O cio CAEC - 25/08/2022 - Retomada presencial de
ações de extensão: a) Projeto de Restabelecimento esté co e funcional da cavidade oral de pacientes
com acome mento gastrointes nal e pacientes de transplantes da UFMG, coordenado pela Profa.
Cláudia Lopes Brilhante Bhering; b) Projeto de Extensão Atenção odontológica a crianças e
adolescentes com distúrbios do sono, coordenado pela Profa. Júnia Maria Cheib Serra-Negra; c)
Projeto de Extensão Abordagem Mul  disciplinar em indivíduos com transtorno de espectro au sta
(TEA), coordenado pela Profa. Fabiana Vargas Ferreira. O Prof. Walison forneceu explicações sobre
cada um dos projetos. Na oportunidade, explicou que será feito levantamento de novos projetos que
serão ofertados na modalidade presencial, a fim de planejar a compra de materiais para o próximo
semestre. Desse modo, ficou decidido que a oferta de novos projetos está condicionada ao citado
planejamento de materiais. A seguir, as solicitações desses três projetos foram colocadas em votação
e aprovadas. O Prof. Allyson solicitou a inversão da Pauta. Oitavo Ponto de Pauta. Solicitação Cenex
- aprovação de Ficha de Gestão e Formulário de Composição de Equipe Curso de Atualização
Diagnós co em Estomatologia, coordenado pelo Prof. Ricardo San ago Gomez, aprovado ad
Referendum do Colegiado do CENEX em 22/08/2022. O Prof. Walison forneceu explicações sobre o
curso. A seguir, a solicitação foi colocada em votação e aprovada. Sexto Ponto de Pauta. Solicitação
de espaço sico des nado ao acervo do Centro de Memória da Faculdade de Odontologia da
UFMG. A Profª Denise apresentou o cio da Comissão de Espaço Físico da FAO UFMG e relatório da
visita técnica da Diretoria de Arquivos Ins tucionais da UFMG (Diarq), ambos favoráveis ao uso de
espaço da Biblioteca da FAO UFMG para abrigar o acervo do Centro de Memória da Odontologia.
Após esclarecimentos, a solicitação foi colocada em votação e aprovada. Portanto, parte da área do
Depósito da Biblioteca será destinada ao funcionamento da reserva técnica adaptada do CMO. O Prof.
Rodrigo Albuquerque informou que há vazamento na sala de professores. Foi necessário cobrir parte
do espaço com lona a fim de evitar que as goteiras avariem o mobiliário. A Sra. Silvilene informou
que a Pró-Reitoria de Administração da UFMG está elaborando novo planejamento referente à
segunda etapa de reforma do telhado da FAO UFMG, que contemplará a Biblioteca e as salas dos
professores. O Prof. Allyson ressaltou que, até então, não havia chegado à Diretoria nenhuma
reclamação sobre infiltração nas salas dos professores e que a Diretoria irá tomar as providências
cabíveis. Sé mo Ponto de Pauta. Retorno de a vidades presenciais dos alunos: a) Retomada das
a vidades - Bateria Independente. O Prof. Allyson informou que a Diretoria recebeu novo email dos
alunos solicitando a alteração dos dias dos ensaios da Bateria Independente, anteriormente aprovados
pela Congregação para quarta-feira e quinta-feira, a par r das 18:30, no estacionamento da
Faculdade. Os alunos solicitam liberação para realizar os ensaios às sextas-feiras, a par r das 18:30. A
Profª Miriam demonstrou preocupação com a segurança do prédio. Na oportunidade, o Prof. Flávio
também registrou preocupação com o acesso dos alunos pela porta dos fundos da área onde
funcionava a lanchonete. Os alunos u lizam essa porta para re rar e guardar os instrumentos da
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Bateria. Segundo o professor, trata-se de um ponto vulnerável, por onde estranhos podem acessar o
prédio, sem conhecimento dos vigias. A Profª Patrícia Valente se re rou da reunião. O Prof. Allyson
sugeriu que seja aprovada provisoriamente a alteração do dia de ensaio da Bateria Independente e
que seja feito acompanhamento por um período de 2 (dois) meses para avaliar os impactos da
referida alteração. Além do mais, o acesso dos alunos e a re rada dos instrumentos musicais se dará
exclusivamente pela portaria principal do prédio da FAO. Todos concordaram. Portanto, a solicitação
foi colocada em votação e aprovada. b)Treinamento da Equipe de Cheerleading. O nome
cheerleading vem do inglês e pode ser traduzido como animação de torcida. As ro nas, que são as
apresentações no cheerleading, misturam coreografia, acrobacias, saltos e pirâmides humanas. O
Prof. Allyson informou que a Diretoria recebeu email da aluna Laís Simões, capitã do Time de
Cheerleading, solicitando mudança do dia dos ensaios para segunda-feira, às 18 horas. Atualmente os
ensaios acontecem aos sábados, às 09 horas da manhã, no saguão da Faculdade. A Profª Miriam
demonstrou preocupação com a integridade sica das alunas, pois há o risco de acidentes durante as
manobras feitas pelas alunas. A Profª Denise informou que a Diretoria da FAO UFMG entrará em
contato com outras Unidades da UFMG, nas quais há ensaios desse po, para saber sobre eventual
responsabilização em caso de acidente envolvendo alunos. Foi decidido que até que essa questão seja
apurada pela Diretoria, ficam suspensos os ensaios da Equipe de Cheerleading. Nono Ponto de
Pauta. Aprovação de projetos de docentes recém-contratados - CHAMADA INTERNA - FUNDO
FUNDEP 01/2022. a) Projeto “Saúde bucal na atenção básica: um estudo ecológico na região
metropolitana de Belo Horizonte”, coordenado pelo Prof. Kevan Guilherme Nóbrega Barbosa (OSP); b)
O suporte do ambiente escolar para o desenvolvimento das ações do Programa Saúde na Escola,
coordenado pela Profª Camilla Aparecida Silva de Oliveira Lima (OSP); c) Projeto Avaliação do uso de
trava química de alto torque nos componentes proté cos para próteses cimentadas em implantes
dentários: estudo in vitro", coordenado pelo Prof. Frederico Santos Lages (ODR). Décimo Ponto de
Pauta. Outros Assuntos. b) Aprovação de projetos de docentes recém-contratados - CHAMADA
INTERNA - FUNDO FUNDEP 01/2022: - Projeto “Proto pagem Tridimensional: Introdução de Inovação
Tecnológica como Aliada do Ensino, Pesquisa e Extensão”, a ser coordenado pela Profa. Dra. Livia
Fávaro Zeola (ODR); - Projeto “O uso do laser de baixa intensidade no trismo associado ao tratamento
do câncer de cabeça e pescoço, a ser coordenado pela Profª Amanda Leal Rocha (CPC); - Projeto de
Pesquisa "Manufatura adi va aplicada na Odontologia: ensino, extensão e pesquisa", a ser
coordenado pelo Prof. Ranulfo Benedito de Paula Miranda (ODR). As 6 (seis) solicitações foram
colocadas em votação e todos os projetos foram aprovados em bloco; c)Trabalho Voluntário ODR -
Prof. Henrique França Diniz Oliveira; supervisor Prof. Marcus Vinicius Lucas Ferreira, aprovado em
reunião da Câmara do Departamento de Odontologia Restauradora em 29/08/2022. O Prof. Henrique
atuará como auxiliar na Disciplina Dor Orofacial e Oclusão (ODR 033). A solicitação foi colocada em
votação e a seguir foi aprovada. d) Solicitação Colegiado de Graduação - oferta de disciplinas no
período noturno em caráter de excepcionalidade para garan r que se cumpra o ar go 93 da
resolução do CEPE 02/2018. A Profª Najara prestou esclarecimentos sobre a matrícula de algumas
turmas. Após a fase 1 de matrícula foi iden ficada um erro na logís ca de matrícula das turmas 162,
163, 164 e 165, que por conta disso as matrículas veram que ser padronizadas para sua correção, se
não alguns discentes ficariam sem matrícula. Assim, a profa Najara pediu apoio na divulgação para
toda comunidade da FAO que não houve erro do colegiado ou falta de planejamento, mas sim esta
falta de padronização ocasionou erro na logís ca. Prof Allyson disse que estaria disponível para uma
reunião com os discentes, se necessário. Registrou a contribuição dos representantes de turmas, que
estão sendo cruciais no diálogo entre o Colegiado de Graduação e os alunos para acertar as
matrículas e o prof Allyson disse que a Diretoria assina com o Colegiado. Outro ponto, a profa Najara
pediu para que os departamentos se atentassem no próximo semestre na oferta de disciplinas, pois
esta fase é essencial e se encontra o erro após o início das matrículas, gera um grande transtorno
para o colegiado para sua correção. Assim, pedir para os docentes atenção especial no período de
registro da oferta das disciplinas. Profa Najara expôs uma conversa que teve com a Prograd e houve
necessidade de duplicar a oferta de disciplinas para algumas turmas. Com isso, foi levantada a
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possibilidade de ofertar disciplinas no período noturno ou aos sábados. O Prof. Allyson destacou que a
oferta de disciplinas é uma prerroga va dos Departamentos e que deve prevalecer sobre as
preferências dos alunos, levando em consideração o po de oferta que favorece o maior número de
alunos. Então ficou aprovado a oferta de disciplinas no período noturno. O Prof. Rodrigo Albuquerque
se re rou da reunião. O Prof. Allyson sugeriu que a Coordenação do Colegiado e Chefias dos
Departamentos SCA e CPC se reúnam para decidir a melhor forma de ofertar a disciplina CPC 044 e
OPO014. A Profª Najara demonstrou preocupação com o alto índice de evasão do Curso de
Odontologia, devido, dentre outros mo vos, ao custo dos materiais. O estudante Arthur do DA
confirmou esta realidade entre os discentes. O Prof. Allyson reforçou que, conforme já discu do em
Congregação, os departamentos precisam revisar as listas de materiais. Palavra livre. A Profª Ana
Cecília Diniz Viana pediu a palavra. Ela comentou que  durante os trabalhos da Comissão de
Atualização da Resolução 1/2018, algumas dúvidas surgiram em relação ao Perfil de Referência da
Unidade, aprovado pela Congregação em 28 de outubro de 2021. A professora consultou a Ata da
Reunião do dia 28/10/2021, aprovada em 22/11/22, e percebeu que, pela descrição resumida na Ata
da discussão na reunião, no documento não consta um aspecto importante discu do pela comissão e
deba do durante a aprovação do documento. Para registro ela pediu que se documentasse que “A
Comissão que propôs o Perfil de Referência da Unidade gostaria que ficasse claro que este documento
enumera as possíveis a vidades a serem realizadas pelos professores ao longo de sua trajetória
profissional , considerando-se as dimensões de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Acadêmica, além
de outras a vidades. O Perfil de Referência não cons tui um check list, cujas a vidades elencadas
como atribuições a todas as classes de professores deveriam ser realizadas como condicionantes às
progressões e promoções da carreira docente. De forma alguma o documento cons tui uma forma de
dificultar os processos de progressão e promoção docente, mas apenas nortear as diferentes
a vidades e dimensões possíveis da carreira docente na FAO UFMG. ” O Prof. João parabenizou a
Profª Najara pelo trabalho à frente da Coordenação do Colegiado, mas demonstrou preocupação com
a forma que estão sendo ofertadas as disciplinas clínicas. Segundo ele, a falta de normalidade na
oferta das disciplinas prá cas representa um alto custo para a formação dos alunos. A Profª Denise
pontuou que todos precisam se adequar e que no momento é importante a conscien zação e o
envolvimento de toda a Comunidade Acadêmica da FAO para ministrar as aulas da melhor forma
possível. Trata-se de situação a pica que irá se normalizar quando finalizar a reforma das clínicas. A
Profª Miriam pediu a palavra para se despedir e agradeceu a todos pela contribuição de cada um
para a sua vida profissional e pessoal. O Prof. Allyson e os demais membros agradeceram à Profª
Miriam pela colaboração na FAO UFMG durante todos esses anos, pelo comprome mento,
companheirismo e dedicação. Não havendo mais assuntos a tratar, 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, 31 de agosto de
2022.

 

Ata aprovada na Reunião da Egrégia Congregação de 21/09/2022

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo dos Santos Conde, Assistente em
Administração, em 22/09/2022, às 15:03, 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
29/09/2022, às 12:07, 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?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1780325 e o código CRC 311A5027.

Referência: Processo nº 23072.218003/2021-92 SEI nº 1780325
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