
ATA DA ASSEMBLEIA DA AGO 25.05.19 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2019 na sede da ABORS (Furriel 

Luíz Antônio de Vargas, 134 4º andar) as 09:30 horas em primeira chamada e 

as 10:00 horas em segunda e ultima chamada realizou-se a assembleia 

ordinária da Academia Gaúcha de Odontologia com seguintes itens de pauta: 

1- Leitura e apreciação da ata anterior 

2- Numero de cadeiras vagas 

3- Abertura de inscrições para candidatos às vagas e data de 

encerramento 

4- Candidatos já inscritos (interesse) 

5- Posicionamento da AGO frente às mudanças no ensino 

6-  Assuntos gerais. 

Estavam presentes os acadêmicos: Telmo Berthold, Alvaro Della Bona, Jose 

Cicero Dinato, Elaine Veeck, Lina Martinelli de Lima, Carlos Alberto Tavares, 

Susana Werner Samuel, Joao Antonio Neto Caminha, Pantelis Varvaki Rados, 

Renato Rosa, Helena Willhelm de Oliveira, Fernando Borba de Araujo e 

Joaquim Vilanova Cerveira. 

O presidente Jose Cicero Dinato deu inicio a reunião. 1 - Foi lida e aprovada a 

ata anterior. 2 - Há duas vagas a serem ocupadas, a de numero 6 ocupada por 

Ruben Weissman e a de numero 23 ocupada por Manoel Sant´Anna Filho, 

recentemente falecido. 3 – Foram abertas inscrições para ocupação das 

cadeiras vagas ate 31 de julho. 4 – Estabeleceu-se que será enviada uma 

correspondência aos já inscritos anteriormente para saber se permanecem ou 

não nesta condição ou se desejam modificar dados do currículo já 

apresentado. Ficou agendada para o dia 17 de agosto a assembleia para a 

escolha dos candidatos. 5 – Foi discutida a possibilidade de posicionamento da 

AGO no que se refere à EAD. Definiu-se aguardar a assinatura do Ministro da 

Educação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para depois a 

AGO se manifestar. Foi formada uma comissão integrada pelos acadêmicos 

Alvaro Della Bona, Pantelis Rados e Suzana Samuel para elaborar uma 

manifestação de apoio a educação a ser encaminhada para as áreas de 

interesse. 6 – O acadêmico Alvaro Della Bona sugeriu a possibilidade de a 

AGO promover um evento para arrecadar fundos para a academia. Ficou 

estabelecido que será elaborado um curso para viabilizar esta ideia. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a reunião sendo lavrada a presente ata. 

 

_______________________                            ______________________ 

    Lina Martinelli de Lima                       José Cícero Dinato 

        Secretária                       Presidente 

 


