
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENÇÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.  
Aos seis dias do mês de dezembro de 2017, às doze horas na sala da Congregação da Faculdade de 
Odontologia, realizou-se reunião do Conselho Administrativo do CENEX sob a presidência da Profa. 
Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Coordenadora do Centro de Extensão da FO/UFMG. 
Compareceram os seguintes membros: Profa. Andréa Clemente Palmier, representante titular do 
Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Prof. Marcelo Drummond Naves, representante 
suplente do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas, Profa. Miriam Pimenta 
Parreira do Vale, representante suplente do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, Profa. 
Efigênia Ferreira e Ferreira, representante titular do Colegiado de Pós-Graduação do Curso de 
Odontologia, a servidora Silvilene Giovana Martins Pereira, representante dos servidores Técnico-
administrativos e a discente Thainá Ângela da Silva Mendes, representante dos Bolsistas de Extensão. 
Ausência justificada do Prof. Marcos Daniel Septimio Lanza, representante titular do Departamento de 
Odontologia Restauradora, Profa. Amália Moreno, representante suplente do Colegiado de Graduação, 
que apresenta justificativa uma vez que ela está substituindo a representante titular, Maria Elisa, que 
está afastada em licença médica. Compareceram como convidados: Prof. Henrique Pretti, Diretor da 
Faculdade de Odontologia, Prof. Flávio de Freitas Mattos e Prof. Walison Arthuso Vasconcelos, 
respectivamente coordenador e subcoordenador eleitos para a gestão 2018-2019.  Havendo quórum 
regulamentar a Sra. Presidente cumprimentou a todos e passou a palavra para o Prof. Henrique Pretti 
abrir a sessão. O Prof. Pretti agradeceu e parabenizou o trabalho desenvolvido pela atual gestão à 
frente do CENEX, destacando que se encerra mais um ciclo e desejou sucesso à nova gestão que se 
inicia em 2018, manifestando todo o apoio da Diretoria da FAO.  A seguir, a presidente passou para os 
informes sobre o resultado preliminar dos pedidos de bolsa de extensão para 2018, no qual a Faculdade 
de Odontologia foi contemplada com 30 Bolsas PBEXT e 05 Bolsas PBEXT ações Afirmativas, 
lembrando que ainda cabe recurso neste resultado, podendo ocorrer alteração nestes números. 1º 
ponto de pauta - APROVAÇÃO ATA – A Profa. Patrícia Zarzar colocou em aprovação atas da Reunião 
Ordinária do Conselho Administrativo do CENEX realizada no dia 10/11/2017 – 1ª sessão e 10/11/2017, 
2ª sessão. Os conselheiros tiveram acesso ao conteúdo das atas por e-mail. As atas foram 
APROVADAS por unanimidade. 2º ponto de pauta. Justificativa para o número de Voluntários para o 
Projeto de Extensão Atendimento Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras Lábio-Palatais. De acordo 
com o parágrafo 2º, da Resolução 04/2014 da Faculdade de Odontologia da UFMG: “Os projetos de 
Extensão poderão ter um número de voluntários acima da proporção de 1/3 prevista no caput desse 
artigo, mediante justificativa do coordenador do projeto, que deverá ser aprovado pelo CENEX.” Diante 
desta prerrogativa, a coordenação do Projeto supracitado vem apresentar a este conselho, justificativa 
para o número de prestadores de serviços voluntários que atuam no projeto. Este assunto foi pauta das 
reuniões dos dias 05/10/2017 e 10/11/2017 e para esta reunião de 06/12/2017, a coordenadora do 
Projeto de Extensão foi convidada a participar para sanar as dúvidas que ainda permaneceram. A 
palavra foi passada para a professora Elizabeth Lages, coordenadora do Projeto de Extensão 
Atendimento Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras Lábio-Palatais, que explicou que o projeto conta 
atualmente com uma equipe composta por 03 professores, 04 profissionais voluntários especialistas em 
ortodontia, 01 monitor graduando bolsista PBEXT e 08 alunos de graduação voluntários. Ela justifica que 
a participação dos especialistas voluntários é condição indispensável para o funcionamento do projeto, 
diante da especificidade do tratamento ortodôntico de pacientes fissurados, e que o aluno de graduação 
apresenta limitações técnicas para o atendimento deste tipo de paciente. No entanto, apesar das 
limitações dos graduandos, a participação destes alunos permite uma importante e desejável interface 
com o ensino, de responsabilidade dos professores vinculados ao projeto, reforçando que o voluntário 
não presta atividades de ensino. O Conselho levantou a questão sobre o impacto da dimensão do 
ensino neste Projeto de Extensão, da forma como está estruturado. Diante disto, o Conselho sugere 
uma reestruturação do Projeto de Extensão Atendimento Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras 
Lábio-Palatais, de forma que a dimensão do ensino seja mais evidenciada no Projeto, e que o aluno de 
graduação possa atuar nas atividades desenvolvidas, sob a orientação docente. Propõe ainda a criação 
de uma Prestação de Serviços vinculada ao Projeto de Extensão Atendimento Ortodôntico para 
Indivíduos com Fissuras Lábio-Palatais, que acolheria e justificaria a participação dos voluntários 
especialistas nesta atividade de extensão, em conformidade com o que é preceituado na Resolução 
04/2014 sobre trabalho voluntário da Faculdade de Odontologia. 3º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE 
PROPOSTAS. Item a) Curso de Atualização: Imersão em Cirurgia Plástica Periodontal, coordenado 
pelo Prof. Fabiano Araújo Cunho, a ser realizado no período de 07/02/2018 a 09/02/2018. Foi 



apresentado o parecer do Prof. Guilherme Carvalho Costa, que destaca o mérito da proposta em ser um 
curso no formato de imersão, concentrado em poucos dias e que se mostra uma tendência na 
odontologia, atraindo diversos profissionais já com alguma experiência na área, mas que buscam 
aprofundamento em determinada técnica ou subespecialidade e se manifestando favoravelmente à 
proposta. Diante disto, o Conselho APROVOU a proposta de oferta do projeto supracitado, para o biênio 
2017/2019;  Item b) Evento Concurso para Criação de uma Logomarca/Logotipo para o Serviço de 
Radiologia Odontológica e Imaginologia da FO/UFMG, coordenado pela profa. Cláudia Borges 
Brasileiro, a ser realizado no período de 08/01/2018 a 13/03/2018. O relator da proposta foi o Prof. 
Marcos Daniel, que colocou que trata-se de um concurso interno, com inscrições gratuitas, para a 
criação de uma/logomarca para o serviço de Radiologia Odontológica e Imaginologia da Faculdade de 
Odontologia da UFMG, aberto aos discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-
graduação. Segundo o relator, é um evento importante, pois a criação de uma logomarca fará menção 
direta ao ramo das atividades do Centro de Radiologia e Imaginologia e permitirá uma rápida 
identificação do setor, enaltecendo e divulgando o serviço e se manifestou favorável à proposta. O 
Conselho APROVOU a proposta do Evento. Item c) Curso de Férias Placas Oclusais, coordenado 
pelo Prof. Frederico Goyatá, para o biênio 2017/2019. Foi apresentado o parecer final do Prof. Marcos 
Azeredo Furquim Werneck, no qual ele destaca que, no decorrer do trâmite desta proposta foram 
identificadas várias ressalvas, como ausência de assinaturas na folha de anuências. Também não 
estava prevista, no projeto inicial, a participação dos professores do Departamento de Odontologia 
Restauradora (ODR), lotados na área de disfunção temporomandibular, no referido curso, bem como 
outras questões referentes ao funcionamento do curso. O Relator destacou que todas as ressalvas 
foram devidamente solucionadas, o que pode ser comprovado por documentos que constam no 
processo e se manifestou favoravelmente à oferta do Curso de Férias, Placas Oclusais. O Conselho 
APROVOU a proposta de oferta do curso supracitado, para o biênio 2017/2019. Item d) Curso de 
Capacitação em Protocolos Assistenciais e Rotinas das Clínicas Odontológicas da FO/UFMG, 
coordenado pela enfermeira Ana Carolina Marques Medeiros, para o biênio 2017/2019. Item e) Curso 
de Capacitação da Central de Material Esterilizado e Reformulação das Rotinas, coordenado pela 
enfermeira Ana Cristina Roma Figueiredo, para o biênio 2017/2019. A proposta do item d foi analisada 
pela Profa. Amália Moreno e a proposta do item e pelo prof. Evandro Aguiar. No entanto, por serem 
propostas de mesma natureza, foram apresentadas em bloco para o Conselho. Trata-se de duas 
propostas de cursos de capacitação pertinentes à área da saúde e clínica odontológica, de grande 
relevância para a qualificação do corpo técnico-administrativo em enfermagem da FO/UFMG, 
contribuindo para o bom desenvolvimento das atividades das clínicas. Os cursos serão gratuitos e 
realizados nas próprias dependências da unidade, durante o período das férias regulamentares. Diante 
do voto favorável dos relatores, o Conselho APROVOU a proposta dos cursos de capacitação 
supracitados. 4º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL. Item a) Relatório Final do I 
Curso de Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface 
Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I, coordenado pelo Prof. Eduardo Lemos de Souza, realizado 
no período de 25/08/2016 a 25/08/2017. Este Relatório foi apresentado na reunião do Conselho do mês 
de novembro de 2017. Entretanto, entrou em diligência para esclarecimentos, entre eles sobre a questão 
do recolhimento dos encargos sociais do pagamento de pessoal. A FUNDEP foi contatada e prestou os 
esclarecimentos necessários, que foram encaminhados à relatora, que emitiu o parecer final que foi 
apresentado nesta reunião. item b) Relatório Final do Curso de Atualização em Patologia, 
Estomatologia e Radiologia Odontológicas,  coordenado pela Profa. Patrícia Carlos Caldeira, 
realizado no período de 14/03/2017 a 20/06/2017 (Turma I) e de 09/03/2017 a 29/03/2017 (Turma II). 
Considerando os pareceres apresentados e que se encontram anexos a esta ata, os Relatórios Finais 
citados nos itens a e b foram APROVADOS, sem qualquer intercorrência. 5º ponto de pauta. 
REOFERECIMENTO DE CURSO- Neste momento a Profa. Patrícia Zarzar apresentou a proposta de 
reoferecimento do Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas, 
coordenado pela Profa. Patrícia Carlos Caldeira, para o biênio 2017/2019. Por ser proposta de 
reoferecimento, o processo foi encaminhado para a Profa. Andréa Palmier, para relatoria. A profa. 
Andréa ressaltou que trata-se de curso de atualização em atividade desde 1990, com o objetivo de 
atualização de cirurgiões-dentistas nas áreas de Patologia, Estomatologia e Radiologia. É um curso de 
observação no qual não há intervenção no paciente. Considerando que o curso cumpriu todas as 
exigências para o reoferecimento, inclusive sendo apresentado o relatório final da última turma, a 
relatora se manifestou favorável à sua aprovação. Diante disto, o Conselho APROVOU a proposta de 
reoferecimento do curso supracitado, para o biênio 2017/2019. 6º ponto de pauta - OUTROS 



ASSUNTOS. Item a) Aprovação prorrogação do prazo (3 meses) da Prestação de Serviços 
Atendimento Protético a Pacientes do Curso de Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante 
(SIEX 301169), coordenado pelo Prof. Ivan Doche .Este projeto tem previsão de encerramento no dia 
31/12/2017, sendo necessária a sua renovação a partir desta data. No entanto, o coordenador da 
Prestação de Serviços, Prof. Ivan Doche Barreiros, enviou um pedido de prorrogação deste prazo em 3 
meses considerando que, para renovar a Prestação de Serviços é necessário apresentar nova proposta 
e Relatório Final da prestação vigente. Devido à proximidade do período de férias, não haverá tempo 
hábil para tramitação deste processo. O Curso de Aperfeiçoamento em Prótese, ao qual a prestação de 
serviços é vinculada, se encerra em 07/12/2017 e não haverá mais atividades acadêmicas e 
consequentemente emissão de novos contratos de pacientes neste projeto. Entretanto, existem 
contratos ativos com parcelas a vencer. Desta forma, foi sugerido pela própria FUNDEP que se 
mantenha o projeto ativo por mais três meses, até 31/03/2018, até que todos os pacientes a ele 
vinculados encerrem seus pagamentos e que novos pacientes sejam incluídos a partir de abril de 2018, 
em um novo projeto que se iniciará. Após discussão, os membros do conselho deliberam que a referida 
Prestação de Serviços fosse prorrogada por mais 5 meses, para propiciar tempo hábil para a tramitação 
do processo nas instâncias legais. Desta forma, a Prestação de Serviços Atendimento Protético a 
Pacientes do Curso de Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante (SIEX 301169), coordenado pelo 
Prof. Ivan Doche Barreiros, foi prorrogado até o dia 31/05/2018. Item b) Certificação Projeto de 
Extensão Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, coordenado pelo Prof. Luiz César Fonseca 
Alves. Trata-se de Projeto de Extensão na área de Cirurgia Oral Menor, realizado na Faculdade de 
Odontologia, que conta com a participação de alunos da graduação do 6º ao 10º períodos. O projeto 
está com aprovação vigente em todas as instâncias, inclusive participa do processo de concessão de 
bolsas da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. No entanto, em abril de 2017, o Projeto foi submetido a 
um processo de revisão devido a questionamentos sobre a elevada carga horária que é atribuída aos 
certificados dos alunos que participam do Projeto. O coordenador da atividade foi informado e procedeu 
às adequações sugeridas pelo relator. No entanto, os certificados de participação neste projeto ainda 
estão sendo emitidos com carga horária muito extensa, ultrapassando as 20 horas semanais previstas 
nas normas da Câmara de Extensão da PROEX/UFMG para participação dos alunos voluntários. O 
Conselho deliberou que o coordenador da atividade seja informado sobre esta questão da carga horária 
e que faça uma adequação do projeto, considerando talvez ampliar o número de alunos participantes. O 
Conselho frisou ainda que para o próximo reoferecimento do projeto será necessário que todas 
as questões apontadas, principalmente sobre a atribuição da carga horária dos participantes, 
sejam resolvidas. Item c) Alteração na mensalidade Curso de Aperfeiçoamento Cirúrgico em 
Implantodontia – Tópicos em Planejamento Protético. O coordenador deste Curso, Prof. Evandro Aguiar, 
solicitou ao CENEX a alteração do valor das parcelas mensais do curso de R$ 620,00 (seiscentos e 
vinte reais) para R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), mantendo o mesmo número de parcelas. O 
pedido se justifica porque desde 2017 foi inserida a parte protética no curso e consequentemente, houve 
um aumento em sua carga horária. No entanto, não houve reajuste no preço da mensalidade naquele 
ano. Desta forma, solicita o aumento da mensalidade para viabilizar a realização do curso. O Conselho 
APROVOU a solicitação de aumento da mensalidade. Item d) Apresentação relatório final 
(atividades/financeiro) gestão coordenação geral do CENEX 01/2016 a 01/2018. Para finalizar a 
Profa. Patrícia Zarzar apresentou um relatório financeiro, através das planilhas da FUNDEP, que 
demonstram um saldo positivo nos Projetos administrados pelo CENEX, ao término de sua gestão. Em 
seguida, a presidente agradeceu a todos os presentes o apoio durante o período em que esteve à frente 
da coordenação do Centro de Extensão da FAO, agradeceu à equipe da secretaria do CENEX a 
parceria e desejou boas vindas e sucesso para a nova gestão. A Profa. Patrícia colocou palavra-franca e 
houve manifestações dos presentes de agradecimento e elogios ao trabalho desenvolvido pela 
coordenação que está se encerrando. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente agradeceu a 
presença de todos e deu-se por encerrada a sessão, da qual eu, Isabel Cristina, secretária, lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pela Presidente. A assinatura dos demais conselheiros 
encontra-se registrada em livro próprio. Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2017.                                                            
___________________________________________________________________________________ 
 
Proposta: Curso de Atualização “Imersão em cirurgia plástica periodontal” 

Coordenador: Fabiano Araújo Cunha (CPC) 
Co-coordenador: Rafael Paschoal Esteves de Lima (CPC) 

  Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas (CPC) 



Período de realização: 07/02/2018 a 09/02/2018  
HISTÓRICO: Em 29 de Novembro, recebi do CENEX FO-UFMG (Memorando CENEX 112/2017) a documentação 

da proposta de Curso de Atualização “Imersão em cirurgia plástica periodontal” para emissão de parecer. Constam 
do processo de curso modelo SIEX e anexos de planejamento financeiro, anuências e aprovações – incluindo 
aprovação da Câmara Departamental do CPC, cronograma de atividades, ficha de gestão, formulário de 
cumprimento da resolução 01/2011, autorização de repasses de taxas, além do formulário de check-list de 
documentação. 
 
MÉRITO: O Curso de Atualização “Imersão em cirurgia plástica periodontal”, coordenado pelo Prof. Dr. Fabiano 
Araújo Cunha, tem como objetivo geral oferecer ao cirurgião-dentista embasamento técnico-científico pertinente à 
Periodontia e áreas correlatas, capacitando-o a interagir e exercer procedimentos específicos relacionados à 
especialidade com previsibilidade, de acordo com as exigências atuais de prevenção e tratamento.  
Especificamente, espera-se que os concluintes adquiram conhecimentos sobre anatomia e histologia do 
periodonto, capacidade de diagnosticar as principais alterações do periodonto, bem como estabelecer plano de 
tratamento adequado e reconhecer os princípios técnicos e biológicos, indicações e contraindicações das 
principais técnicas de cirurgia plástica periodontal. 
 
O curso, programado para até 20 alunos, se desenvolverá em um módulo único, de 3 dias, totalizando 28 
horas/aula. Pela manhã, haverá atividades teóricas com aulas expositivas e apresentação de casos clínicos na 
sala 3108. No período da tarde, haverá atividades práticas-laboratoriais em manequins, agendadas para o 
laboratório de ortodontia. 
 
Na análise da documentação, percebe-se que todas as exigências foram seguidas. Do ponto de vista da relevância 
da proposta, nota-se nitidamente no mercado uma necessidade do aprimoramento profissional na Especialidade 
de Periodontia, em especial na área de cirurgias que visam ao recobrimento radicular, mudança de fenótipo ou 
posição de margem gengival e aumento de coroa clínica com objetivos estéticos. A equipe envolvida se mostra 
plenamente capacitada, engajada e motivada para o ótimo desenvolvimento do curso. Trata-se, portanto, de curso 
de interesse tanto para a comunidade odontológica quanto para a FO-UFMG 
 
A modalidade de curso no formato de imersão, ou seja, conteúdo teórico-prático com atividades em manequins, 
concentrado em poucos dias, se mostra uma tendência na odontologia, atraindo muitos profissionais já com 
alguma experiência na área, mas que buscam um refinamento em determinada técnica ou subespecialidade. 
Deveria ser encorajada a realização, na FO-UFMG, de mais cursos como o descrito em tela.  
 
VOTO: Pelo exposto acima, sou favorável, S.M.J., à aprovação da proposta do referido curso de Atualização. 
 

 
Proposta: Evento – Concurso para Criação de uma Logomarca/Logotipo para o Serviços de Radiologia 
Odontológica e Imaginologia da FO/UFMG 
Coordenadora: Profa. Cláudia Borges Brasileiro 
 
HISTÓRICO: Em 28 de novembro do ano corrente, fui designado parecerista para análise de uma proposta de 
abertura de um concurso interno para criação de uma logomarca/logotipo para o serviço de Radiologia 
Odontológica e Imaginologia da FOUFMG. Em anexo, constam os documentos enviados ao CENEX, devidamente 
preenchidos, apresentando a justificativa, objetivos, metodologia, plano de atividades e a equipe participante. O 
concurso será direcionado aos discentes do curso de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados na 
FOUFMG. Haverá a formação de uma banca examinadora para análise das propostas inscritas e indicação da 
proposta vencedora, a qual será gratificado com um prêmio o valor de R$ 500,00 a ser pago por meio de bolsa 
(FUNDEP) vinculada à prestação de serviço “Serviços de Radiologia Odontológicas e Imaginologia”. O período 
previsto para realização do concurso iniciará em 06/03/2018 com término previsto em 13/03/2018. 
 
MÉRITO: A criação de uma logomarca fará menção direta ao ramo das atividades do centro de Radiologia e 
Imaginologia, além de permitir uma rápida identificação do setor, enaltecendo e divulgando o serviço. Ademais, 
essa oportunidade representa um incentivo a mais para os discentes nas atividades da faculdade e seu 
comprometimento com a memória da instituição.   
 
VOTO: Do exposto, sou favorável à aprovação e criação do Concurso para criação de uma Logomarca/Logotipo 
para o serviço de Radiologia Odontológica e Imaginologia da FO/UFMG. 
 

 

PARECER 1 – 
 



Projeto de Curso: Curso de Inverno - Placas Oclusais: aspectos clínicos e laboratoriais 
Coordenador: Frederico dos Reis Goyatá 
Subcoordenador: Amália Moreno 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas 
Período de realização: 24/07/2017 a 25/07/2019 
Data do Parecer: 15/05/2017 
 
HISTÓRICO: Em 09 de abril de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o Projeto de curso “Curso de Inverno - 
Placas Oclusais: aspectos clínicos e laboratoriais”, a ser ofertado entre 24/07/2017 a 25/07/2019, para apreciação 
e emissão de parecer. O projeto de curso em questão refere-se a uma proposta de ação de extensão com objetivo 
de direcionar e atualizar os conhecimentos dos participantes do curso para o tratamento das DTM com o emprego 
de placas oclusais, enfatizando as suas indicações e a proposta de tratamento das desordens musculares e 
articulares, tendo a Saúde como principal área temática de Extensão, a Saúde Humana como Linha de Extensão e 
as Ciências da Saúde como Grande Área do Conhecimento. No período em questão, o curso será coordenado 
pelo Professor Frederico dos Reis Goyatá e co-coordenado pela Professora Amália Moreno, ambos do 
Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas da Faculdade de Odontologia da UFMG - FO-UFMG.  
No documento encaminhado constam: identificação do projeto no Formulário SIEX; ficha de gestão do curso; 
formulário do protocolo de oferta do Sistema de Matrícula em Cursos / Atividades (FUNDEP) / documento de 
autorização repasse mensal das taxas.  
 
MÉRITO: A proposta deste projeto de curso de inverno será direcionar e atualizar os conhecimentos dos 
participantes do curso para o tratamento das DTM com as placas oclusais, enfatizando as suas indicações e a 
proposta de tratamento das desordens musculares e articulares. A etiologia das desordens temporomandibulares 
(DTM) é complexa e multifatorial. Atualmente, existem inúmeros fatores etiológicos associados à DTM. Os fatores 
que aumentam o risco de DTM são chamados de fatores predisponentes. O planejamento e o tratamento bem-
sucedido da DTM dependem da identificação e controle desses fatores. A literatura descreve cinco fatores 
principais associados à DTM: condição oclusal alterada, trauma em oclusão cêntrica e movimentos excêntricos, 
estresse emocional, fontes de estímulo de dor profunda, atividades parafuncionais. O objetivo geral deste projeto 
de curso de inverno é “Estudar, planejar, indicar e executar as técnicas laboratoriais de confecção e ajustes das 
placas oclusais”. Apresenta, como objetivo específico: capacitar os participantes do curso a montar os modelos em 
articulador semi ajustável, encerar e ajustar as placas oclusais. O Curso terá 40 vagas, com carga horária total de 
32 horas e será ofertado para acadêmicos de Odontologia de último período, cirurgiões dentistas e alunos de pós-
graduação. O curso será pautado em atividades teóricas e laboratoriais, com aulas expositivas (21 horas) e 
laboratório com prática realizada pelos participantes do curso mediante demonstração e orientação dos 
professores (24 horas). As atividades vão se dar em sala de aula com data show e laboratório multidisciplinar do 
ODR com a infraestrutura disponível, conforme o plano de atividades e o cronograma apresentados no Formulário 
do SIEX. O Projeto será avaliado ao final do curso pelos seus integrantes, tendo como referência o cumprimento 
dos objetivos. Serão considerados como critérios de avaliação, o interesse pelo Curso, assiduidade e evolução. Os 
problemas identificados serão sanados após discussão com os integrantes. Elaboração de um Site ou página nas 
redes sociais: Campo para o registro de endereço tipo website com maiores informações sobre a Ação de 
Extensão. O projeto prevê o investimento de R$300,00 e está previsto o repasse de taxas em conformidade com a 
Resolução 01/2016, vigente na Faculdade de Odontologia da UFMG.  
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do Projeto de curso “Curso de Inverno - 
Placas Oclusais: aspectos clínicos e laboratoriais”, a ser ofertado entre 24/07/2017 a 25/07/2019, coordenado pelo 
Professor Frederico dos Reis Goyatá e co-coordenado pela Professora Amália Moreno, ambos do Departamento 
de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas da Faculdade de Odontologia da UFMG - FO-UFMG.    
 
PARECER 2 
 
Projeto de Curso: Curso de Férias - Placas Oclusais  
Coordenador: Frederico dos Reis Goyatá  
Subcoordenador: Amália Moreno  
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas 
Período de realização: 23/07/2018 a 26/07/2018 
 
HISTÓRICO: Em 09 de abril de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o Projeto de Curso de Férias - Placas 
Oclusais a ser ofertado entre 24/07/2017 a 25/07/2019, para apreciação e emissão de parecer. Elaborei o parecer 
solicitado, com data de 15/05/2017 (incluído nos autos deste processo). Na reunião da Câmara do CENEX do dia 
15 de maio de 2017, o parecer não pode ir a julgamento em função da ausência de assinaturas na folha de 
anuências, sendo retirado de pauta e reencaminhado ao Prof. Frederico dos Reis Goyatá para o cumprimento 



desta exigência. Na reunião da Câmara do CENEX do dia 08 de junho de 2017, novamente o parecer não pode ir a 
julgamento, desta vez em função de que não foi prevista a participação dos professores do Departamento de 
Odontologia Restauradora (ODR), lotados na área de disfunção temporomandibular (DTM), no referido curso. Além 
disso, não estavam claros dois outros aspectos: o curso seria apenas teórico ou seria teórico-prático? Qual era a 
previsão de uso do Laboratório de DTM da Faculdade de Odontologia da UFMG (FOUFMG), sob a 
responsabilidade do ODR. O processo retornou a este relator em 28/11/2017. Todas as pendências foram 
solucionadas, foi apresentado o cronograma do curso, especificando as datas em que o mesmo será realizado. No 
processo encaminhado, além dos itens componentes já descritos no parecer de 15/05/2017, constam: Documento 
(Ofício) do Prof. Frederico Goyatá à Chefia do ODR, em 02/06/2017, convidando professores deste departamento 
a participarem do Curso de Inverno - Placas Oclusais: aspectos clínicos e laboratoriais; Manifestação da Câmara 
Departamental do ODR, datada de 08/07/2017 sobre a proposta de oferta do Curso de Inverno - Placas Oclusais: 
aspectos clínicos e laboratoriais, aprovando, mas, apresentando as ressalvas acima citadas; cronograma do Curso 
de Inverno, especificando as aulas teóricas e práticas; novo registro no formulário do SIEX, datado de 29/11/2017, 
especificando as datas de realização do curso; documento do Prof. Frederico Goyatá, datado de 19/09/2017, 
dirigido ao relator do processo no ODR, Prof. Ricardo Reis Oliveira, respondendo às três ressalvas apresentadas 
no documento do ODR de 08/07/2017; documento do Prof. Ricardo Reis Oliveira, datado de 27/11/2017, dirigido 
ao Prof. Frederico Goyatá, aceitando às respostas às ressalvas e aprovando definitivamente o Curso de Férias - 
Placas Oclusais. 
 
MÉRITO: A proposta deste projeto de curso de férias, seus objetivos e a metodologia estão mantidas conforme 
expresso no Parecer de 15/05/20117. Serão considerados como critérios de avaliação, o interesse pelo Curso, 
assiduidade e evolução. Os problemas identificados serão sanados após discussão com os integrantes. 
Elaboração de um Site ou página nas redes sociais: Campo para o registro de endereço tipo website com maiores 
informações sobre a Ação de Extensão. O curso é pago e está previsto o repasse de taxas em conformidade com 
a Resolução 01/2016, vigente na Faculdade de Odontologia da UFMG.   
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do Curso de Férias - Placas Oclusais, a 
ser ofertado entre 23/07/2018 a 26/07/2018, coordenado pelo Professor Frederico dos Reis Goyatá e co-
coordenado pela Professora Amália Moreno, ambos do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia 
Odontológicas da Faculdade de Odontologia da UFMG - FO-UFMG. 
 

 
Proposta: Curso de Capacitação da Central de Material Esterilizado e Reformulação das Rotinas 
Coordenadora: Enfermeira Ana Cristina Roma Figueiredo 
Subcoordenadora: Enfermeira Ana Carolina Marques Medeiros 
Departamento: Diretoria 
Período de realização: Biênio 2017/2019 
Equipe: Enfermeiras Ana Cristina Roma Figueiredo e Ana Carolina Marques Medeiros 

 
HISTÓRICO: Recebi designação para emissão de parecer sobre a proposta do Curso “Capacitação da Central de 
Material Esterilizado e Reformulação das Rotinas”, coordenado pela Enfermeira Ana Cristina Roma Figueiredo, 
para o biênio 2017/2018, sendo que a primeira turma tem previsão de realização para o período de 08/01/2018 a 
08/02/2018. Consta na documentação o registro da atividade no SIEX, o cronograma de atividades e o anexo de 
anuências e aprovações dos setores da FO/UFMG. 
O curso se propõe a “capacitar o corpo de funcionários técnico-administrativos da área de enfermagem para 
execução das atividades na central de material esterilizado de forma eficiente e padronizada”.  O curso é destinado 
exclusivamente aos servidores Técnico-Administrativos em Educação lotados na Central de Material Esterilizado 
(CME) da Faculdade de Odontologia da UFMG. 
O curso será ministrado no período das férias, nas dependências da FO/UFMG (salas de aula e na CME), e terá 
carga horária de 40 horas totais, sendo: 20 horas semanais de treinamento de temas relacionados a guarda de 
material no arsenal, técnica de empacotamento e embalagens, teste de validação de limpeza dos instrumentais e 
uso da incubadora, teste biológico e uso da incubadora, limpeza do instrumental e uso da lavadora ultrassônica; 16 
horas de treinamento operacional das autoclaves, testes físicos, químicos, Bowie Dick, teste biológico e montagem 
de carga; 04 horas treinamento com a empresa Easytec. 
 
MÉRITO: Trata-se de proposta de curso que tem relevância por contribuir para a qualificação do corpo técnico-

administrativo em enfermagem da FO/UFMG cooperando para o desenvolvimento das atividades e protocolos com 
maior segurança, reduzindo a chance de incorreções na execução das técnicas, além de padronizar e reformular 
as atuais condutas para melhoria da qualidade do processo de trabalho.  
Consta da proposta toda a documentação exigida pelo CENEX incluindo as anuências das chefias imediatas para 
a participação dos servidores.  
 



VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável à aprovação do proposta do Curso de 
“Capacitação da Central de Material Esterilizado e Reformulação das Rotinas”, coordenado pela Enfermeira Ana 
Cristina Roma Figueiredo, para o biênio 2017/2019. 
 

 
1º Parecer 
 
Relatório Final: I Curso de Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface 
Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I 
Coordenador: Prof. Eduardo Lemos de Souza 
Departamento: Odontologia Restauradora - ODR 
Período de realização: 25/08/2106 a 25/08/2017 
 
HISTÓRICO: Em 26 de outubro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, o relatório final do “I Curso 
de Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I”, de 
interesse do Professor Eduardo Lemos de Souza, realizado no período de 25/08/2016 a 25/08/2017. O curso de 
Aperfeiçoamento foi estruturado em dois módulos, um teórico e outro prático, cada um com 96 horas, e ofertado 
para graduados em Odontologia. As 96 horas referentes ao módulo teórico compuseram também, o curso de 
Atualização, ofertado para graduandos e graduados em Odontologia.  Foram ofertadas 22 e 12 vagas, para os 
cursos de Aperfeiçoamento e Atualização, respectivamente. A forma de avaliação dos alunos foi o desempenho 
durante o atendimento a pacientes. Estes alunos responderam a um questionário on line, para avaliação final do 
curso. Dois docentes foram remunerados por sua participação nos cursos. Constam da documentação o relatório 
final, os demais documentos exigidos pela PROEX e o registro SIEX atualizado, com a proposta para a Turma II.  
 
MÉRITO: Trata-se de um relatório de final de curso de aperfeiçoamento e atualização, que demonstra o 
cumprimento das exigências formais. Dos 22 alunos matriculados, 14 concluíram o curso de Aperfeiçoamento, 
enquanto o curso de Atualização foi concluído por três, dos cinco alunos inicialmente matriculados. Os motivos 
para desistência incluíram entre outros, questões pessoais, alteração de residência e/ou indisponibilidade de 
tempo devido a trabalho, assim como houve situações de desistência sem justificativa. Cada situação foi analisada 
individualmente e o ressarcimento de valores foi realizado considerando esta avaliação. Foi concedida uma bolsa 
para aluno não pagante, em cada um dos cursos. Todos os alunos do curso de Aperfeiçoamento foram frequentes, 
13 foram aprovados com conceito B e um, com conceito C. Foram atendidos 25 pacientes, que receberam 102 
procedimentos variados. Procedimentos que demandaram serviço laboratorial protético foram custeados pelos 
pacientes, através de pagamento realizado diretamente ao laboratório. Dez pacientes serão atendidos na próxima 
turma do curso, pois não tiveram seus tratamentos concluídos. Com relação à avaliação do curso, a documentação 
apresenta a síntese das respostas ao questionário on-line. Dos concluintes, 10 responderam ao questionário, 
sendo que destes, 70% avaliaram os quesitos conteúdo, método de ensino, corpo docente e organização do curso 
como ótimos ou bons. Cinco alunos afirmaram que o curso correspondeu apenas parcialmente às suas 
expectativas, sendo que o principal aspecto a justificar esta avaliação foi a grande complexidade dos casos clínicos 
selecionados para atendimento, que comprometeu sua conclusão durante o curso. De acordo com a coordenação, 
casos muito complexos não serão selecionados para as futuras turmas e a duração do curso será ampliada de 192 
para 240 horas, para possibilitar a conclusão de todos os tratamentos propostos. Além disso, o curso contará com 
mais um docente, objetivando a redução na proporção professor/aluno durante o atendimento clínico a pacientes. 
Apesar destas questões, 70% dos respondentes indicariam o curso para um colega.  Considerando ser esta uma 
primeira turma, acredita-se que esta avaliação dos alunos, associada à disposição da coordenação em promover 
alterações na metodologia de trabalho contribuirá para a melhoria da qualidade de futuros cursos. Quanto à 
prestação de contas, observa-se que uma aluna do curso de Aperfeiçoamento está inadimplente, tendo efetuado 
somente o pagamento da matrícula do curso.  Apesar deste valor a receber, observa-se uma adequação da 
prestação de contas no que se refere ao recolhimento de todas as taxas regulamentares e que o encerramento do 
curso foi realizado com um saldo financeiro positivo. A planilha menciona também liberação de valor para 
pagamento da secretária do departamento de origem do curso. Considerando que a documentação exigida para o 
relatório final não inclui o planejamento financeiro apresentado quando do oferecimento do curso, não é possível 
inferir sobre este último aspecto, pois não se tem conhecimento se o mesmo estava previsto. Alguns aspectos 
requerem esclarecimento e/ou correção, por parte da coordenação: 
1- Na Prestação de Contas, item Remuneração de Pessoal, consta que dois docentes do curso receberam o 
mesmo valor (R$31.720,00). Entretanto, é necessário esclarecer porque o valor dos encargos sociais relacionados 
a esta remuneração foi diferente para os dois (R$952,64 e R$5.012,97).  Neste mesmo item, a soma dos valores 
totais de remuneração não está condizente. Os valores R$30.767,36 e R$26.707,03 agregados representam 
R$57.474,39 e não R$63.440,00, como reportado.  
2- O Art. 4º, da Resolução Nº02/2016, estabelece que “Cada curso de aperfeiçoamento terá uma comissão 
coordenadora composta por três docentes do curso, sendo pelo menos dois em efetivo exercício no quadro da 
UFMG, cuja participação deve ser aprovada pela Câmara Departamental ou estrutura equivalente.” No relatório, a 



coordenação menciona que mais um docente irá participar das atividades na próxima turma do curso. Pergunta-se 
então se somente os dois docentes elencados na prestação de contas participaram deste primeiro curso, ou se 
houve a participação de outros docentes de forma não remunerada. 
3- Na Relação de Alunos Concluintes, referente ao curso de Atualização, a caracterização da atividade está 
equivocadamente marcada como sendo Aperfeiçoamento.  
4- Seria importante que a coordenação inserisse informações mais detalhadas sobre o Curso de Atualização. 
O presente relatório menciona a proposta do curso, o número de vagas ofertadas e relaciona os alunos 
concluintes, mas não fornece maiores detalhes sobre seu transcorrer, assim como em relação ao aproveitamento 
dos alunos e se estes realizaram uma avaliação do curso.  
 
VOTO: Sendo assim, pelo acima exposto, sou pela colocação em diligência, do relatório final do “I Curso de 
Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I”, de 
interesse do Professor Eduardo Lemos de Souza, realizado no período de 25/08/2016 a 25/08/2017. 
 
2º Parecer  
 
Relatório Final: I Curso de Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface 
Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I 
Coordenador: Prof. Eduardo Lemos de Souza 
Departamento: Odontologia Restauradora - ODR 
Período de realização: 25/08/2106 a 25/08/2017 
 
HISTÓRICO E MÉRITO: Em 30 de novembro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, a 
reformulação do relatório final do “I Curso de Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface 
Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I”, de interesse do Professor Eduardo Lemos de Souza, realizado no 
período de 25/08/2016 a 25/08/2017. Todos os questionamentos elencados no primeiro parecer foram 
satisfatoriamente respondidos pela coordenação do curso.   
 
VOTO: Sendo assim, pelo acima exposto, sou s.m.j., favorável à aprovação do relatório final do “I Curso de 

Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface Prótese/Dentística/Periodontia – Turma I”, de 
interesse do Professor Eduardo Lemos de Souza, realizado no período de 25/08/2016 a 25/08/2017. 
 

 
Parecer: Relatório Final Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas 
Interessada: Professora Patrícia Carlos Caldeira 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas  
Título do Projeto: “Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas” 
 
HISTÓRICO: Em 27 de novembro de 2017, recebi da secretaria do CENEX o Memorando CENEX No 114/2017 
junto com o “Relatório Final do Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas” 
para apreciação e emissão de parecer.  
O relatório final refere-se ao Curso de Atualização coordenado pela Professora Patrícia Carlos Caldeira, do 
Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas - CPC da Faculdade de Odontologia da UFMG. No 
documento encaminhado constam: 1- identificação do curso; 2- descrição geral do desenvolvimento do curso, 3- 
Sistema de avaliação do aluno, 4- avaliação do curso, 5- resultados obtidos na avaliação do curso e sua análise, 6- 
prestação de contas.  
Também foram encaminhados os seguintes documentos: 
Relação de alunos concluintes de curso de atualização 
Planejamento financeiro de curso de atualização 
 
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Trata-se de um curso de atualização que os alunos acompanham as atividades de 
atendimento aos pacientes da Disciplina de Patologia Estomatologia e Radiologia II realizada na Clínica 04 da FO 
– UFMG. O curso teve duas turmas: Turma I, com dois alunos, às terças-feiras período de 14/03/17 a 20/06/17 e a 
Turma II, com dois alunos, às quintas-feiras período de 09/03/2017 a 29/06/2017. Foram concluintes do curso 
quatro alunos, sendo 02 em cada uma das turmas. Sua carga horária total foi de 60 horas, sendo quatro horas por 
semana, de 08h00min às 12h00min.  
Os alunos além de acompanharem o atendimento dos pacientes, participaram das discussões com os professores, 
alunos de Pós-graduação e Graduação. Os alunos foram avaliados pela coordenação do curso quanto à 
assiduidade e à participação nas discussões dos casos clínicos. 
Os quatro alunos foram aprovados: três com o Conceito A e um com Conceito D. 
Apenas um aluno respondeu o questionário de avaliação on-line disponível no Google drive e o classificou como 
Ótimo na maioria dos critérios.  



A prestação de contas e todo o processo encontram-se corretos.  
 
MÉRITO: Trata-se de um relatório de final de curso de atualização, cuja documentação encaminhada apresenta-se 
de acordo com as normas estabelecidas. No que diz respeito ao conteúdo abordado, o curso garante a relação 
entre ensino, pesquisa e extensão. É relevante para a interação dialógica com a sociedade, pois ressalta a 
preocupação em estabelecer um diagnóstico preciso objetivando uma conduta adequada, contribuindo assim com 
avanços recentes na área de afecções da cavidade bucal. Além disto, abarca o ensino de uma forma eficaz, 
importante, tanto para os pacientes, quanto para a formação dos profissionais; quanto à metodologia, possibilita 
um acompanhamento de casos clínicos, o que contribui de forma eficiente na formação acadêmica do discente. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do “Relatório Final do Curso de Atualização 
em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas”, coordenado pela Professora Patrícia Carlos Caldeira. 
 

 
Proposta Reoferecimento: Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas 
Coordenador: Professora Patrícia Carlos Caldeira 
Departamentos: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas 
Período de realização: até 28/06/2018 
 

HISTÓRICO: Em 27/09/2017 recebi o Memorando CENEX No 087/2017 solicitando que fosse feito o parecer 
Proposta de Reoferecimento para o Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia 
Odontológicas. 
No Registro no SIEX do Projeto de Extensão número 100089 constavam: a caracterização do projeto; descrição 
geral do projeto, apresentação e justificativa, objetivos gerais e específicos, a metodologia, a forma de avaliação da 
ação e a estrutura curricular. 
Anexos:  
Planejamento Financeiro de Curso de Atualização  
Protocolo de Oferta – sistema de matrícula em cursos / atividades 
Cronograma de Atividades (Turma I e II) 
Parecer emitido pelo professor Rafael Paschoal Esteves Lima 
Anuência e aprovações setores da FOUFMG 
 
MÉRITO: Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas iniciou sua oferta em 
1990, tem como objetivo a atualização de cirurgiões-dentistas nas áreas de Patologia, Estomatologia e Radiologia 
que acompanham o atendimento a pacientes atendidos em uma disciplina de graduação. É um curso de 
observação, dessa forma não há intervenção no paciente. Como são oferecidas poucas vagas, não há prejuízo ao 
ensino. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao reoferecimento do Curso de Atualização em 

Patologia, Estomatologia e Radiologia Odontológicas, coordenado pela Professora Patrícia Carlos Caldeira. 


