
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÀO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 2ª SESSÃO 
Aos dez dias do mês de novembro de 2017, às doze horas na sala da Congregação da Faculdade de 
Odontologia, realizou-se reunião do Conselho Administrativo do CENEX – 2ª SESSÃO sob a presidência 
da Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Coordenadora do Centro de Extensão da FO/UFMG. 
Compareceram os seguintes membros: Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira, subcoordenadora do 
CENEX/FO, Profa. Andréa Clemente Palmier, representante titular do Departamento de Odontologia 
Social e Preventiva, Profa. Sheyla Márcia Auad, representante titular do Departamento de 
Odontopediatria e Ortodontia, Profa. Amália Moreno, representante suplente do Colegiado de 
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, Prof. Evandro Guimarães de Aguiar, representante 
titular do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas e da Profa. Efigênia Ferreira e 
Ferreira, representante titular do Colegiado de Pós-Graduação do Curso de Odontologia. Havendo 
quórum regulamentar a Sra. Presidente cumprimentou a todos e abriu a sessão. 1º ponto de pauta – 
Homologação ad referendum do pedido de aporte financeiro para o Evento do Dia do Dentista na 
Faculdade de Odontologia/UFMG. Em 17 de outubro de 2017, o Diretor da Faculdade de 
Odontologia/UFMG, prof. Henrique Pretti, e a presidente da Comissão Organizadora das comemorações 
dos 110 anos da FAO/UFMG, Profa. Maria Inês Barreiros Senna encaminharam ao CENEX solicitação 
de apoio financeiro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para subsidiar o coquetel de 
confraternização que será oferecido após a solenidade de comemoração do Dia do Dentista, no dia 25 
de outubro de 2017, dentro das comemorações dos 110 anos da FAO/UFMG. Diante da proximidade do 
evento, o que justificava a urgência de uma decisão pelo CENEX, todos os membros do conselho foram 
consultados por meio virtual e a maioria decidiu pela liberação do valor para o apoio ao evento. Assim, 
nesta reunião, a decisão foi HOMOLOGADA. 2º ponto de pauta- APROVAÇÃO ATA – A Profa. 
Patrícia Zarzar colocou em aprovação a ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do 
CENEX realizada no dia 18/10/2017. Os conselheiros tiveram acesso ao conteúdo da ata por e-mail. A 
ata foi aprovada por unanimidade. 3º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE PROPOSTAS. Item a) 
Projeto de Extensão Diagnóstico e Tratamento Interdisciplinar de Defeitos da Odontogênese, 
coordenado pela Profa. Célia Regina Moreira Lanza, para o triênio 2017/2020. A palavra foi passada 
para a profa. Andréa Palmier, parecerista deste processo, que pontuou aspetos relevantes do projeto. 
Ação que é voltada para pacientes jovens e crianças que apresentam alterações na odontogênese e 
através do projeto podem ter uma melhoria na qualidade de vida. A parecerista concluiu pela aprovação. 
O conselho acatou o parecer e APROVOU o projeto supracitado. Item b) Curso de Atualização 
Modelador Naso Alveolar (NAM) pela Técnica Convencional e de Engenharia Reversa, coordenado 
pelo Prof. Henrique Pretti, para o biênio 2017/2019. A professora Patrícia apresentou o parecer do prof. 
Evandro Aguiar, no qual destaca o mérito da proposta de divulgação de técnica inovadora no tratamento 
de pacientes com fissuras labiopalatais e concluindo pela aprovação da proposta. O Conselho decidiu 
acatar o parecer e APROVOU a oferta do curso supracitado. 4º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE 
RELATÓRIO FINAL. Item a) Relatório final do Curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor, 
coordenado pelo Prof. Sérgio Monteiro de Lima Júnior, realizado no período de 09/03/2017 a 29/06/2017 
(turma I) e 07/03/2017 a 29/06/2017 (turma II); item b) Relatório final do Curso de Atualização em 
Implantodontia – Fase Cirúrgica, coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra, realizado no 
período de 18/08/2016 a 31/06/2017. item c) 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. Item d) Relatório final do Curso de Auxiliar de Saúde Bucal, coordenado pela Profa. 
Lívia Guimarães Zina, realizado no período de 04/03/2017 a 08/07/2017. Considerando os pareceres 
apresentados e que se encontram anexos a esta ata, os Relatórios Finais citados nos itens a, b e d 
foram APROVADOS. Em relação ao item C, relatório final do I Curso de 
Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Integrada – Interface Prótese/Dentística/Periodontia, a 
presidente passou a palavra para a Profa. Sheyla Márcia, que apresentou um parecer detalhando vários 
aspectos do relatório e votou pela colocação do processo em diligência para os devidos 
esclarecimentos, conforme o parecer que se encontra anexo a esta ata.  O Conselho acatou o parecer 
apresentado e colocou o relatório em DILIGÊNCIA. 5º ponto de pauta. REOFERECIMENTO DE 
CURSOS- Neste momento a Profa. Patrícia apresentou seguintes propostas de reoferecimento de 



cursos de extensão para o biênio 2017/2019: Item a) Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia 
Preventiva e Interceptativa, coordenado pela Profa. Leniana Santos Neves, para o período 01/2017 a 
12/2019.  A Profa. Patrícia esclareceu que esta proposta de reoferecimento havia sido apresentada na 
reunião de 05 de outubro de 2017 pela relatora Profa. Efigênia Ferreira, que pontuou algumas 
inconsistências na documentação e condicionando a aprovação do curso após esclarecimentos da 
coordenação dos aspectos apontados, sendo a proposta do curso colocada em diligência pelo 
Conselho. O processo foi devolvido à coordenação do curso para esclarecimentos e novamente 
encaminhado à parecerista, profa. Efigênia, que emitiu um novo parecer relatando no mérito que todos 
os aspectos destacados no primeiro parecer foram esclarecidos e/ou incorporados na nova proposta. O 

Conselho APROVOU a proposta de reoferecimento do curso supracitado. item b) Curso de 
Atualização em Implantodontia – Fase Cirúrgica, coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra, 

referente ao biênio 2017/2019; Item c) Curso de Atualização Cirurgia Oral Menor, coordenado pelo 

Prof. Sérgio Monteiro de Lima Júnior, para o biênio 2017/2019; Item d) Reoferecimento do Curso de 
Auxiliar de Saúde Bucal, coordenado pela Profa. Rafaela da Silveira Pinto, para o biênio 2017/2019. 
Após análise dos pareceres foi APROVADO o reoferecimento dos cursos de extensão supracitados nos 
itens b, c e d para o biênio 2017/2019 e os respectivos pareceres se encontram anexos a esta ata. 7º 
ponto de pauta- OUTROS ASSUNTOS. Item a) Reoferta Curso de Aperfeiçoamento Cirúrgico em 
Implantodontia-Tópicos me Planejamento. Neste momento a Profa. Patrícia Maria apresentou o 
pedido de reoferta do Curso de Aperfeiçoamento Cirúrgico em Implantodontia - Tópicos em 
Planejamento protético, coordenado pelo Prof. Evandro Guimarães de Aguiar, a ser realizado no período 
de 09/03/2018 a 14/12/2018. De acordo com o Art. 12º da Resolução 01/2016 da FOUFMG, este 
curso está dentro do prazo de aprovação, não sendo necessária a emissão de novo parecer. A 
Reoferta foi aprovada pelo Conselho. Item b) Pedido de Transferência de R$7.000,00 para o 
Convênio 10230-Subprojeto 4 (Diretoria). Em 01 de novembro de 2017 o Diretor da Faculdade de 
Odontologia/UFMG, prof. Henrique Pretti, e a Superintendente Administrativa, Cláudia Maria Feliciano, 
encaminharam ao CENEX ofício solicitando a transferência, a título de empréstimo, do valor de 
R$7.000,00 do Convênio do CENEX para o Convênio da Diretoria. Justificam que em função da 
aquisição de novas cadeiras odontológicas para a unidade é necessário também a aquisição de material 
hidráulico para a instalação e o subprojeto da Diretoria não tem recursos suficientes para arcar com esta 
despesa.  Foi apresentado ainda orçamento detalhado dos serviços necessários, no valor total de R$ 
17.316,90. Solicitam ainda urgência na resposta do CENEX, para não comprometer a programação já 
agendada com o DEMAI para perfuração e instalação dos equipos. O Conselho observou que o valor 
solicitado não cobre o valor total das despesas com a instalação, que é de R$ 17.316,90 conforme o 
orçamento, e questionaram como será alcançado este valor total do montante.  Após discussão, foi 
aberta a votação para este ponto. Com 5 (cinco) votos a favor e 01 (uma) abstenção, foi APROVADA a 
liberação do valor de R$7.000,00 reais (sete mil reais) para o Convênio da Diretoria, para a instalação 
das cadeiras odontológicas na Faculdade de Odontologia/UFMG. Item c) Voluntários para o Projeto 
Atendimento Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras Labiopalataiss. Na reunião anterior, foi 
encaminhada ao Conselho  justificativa da coordenação do Projeto de Extensão Atendimento 
Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras Labiopalataiss para a contratação de 4 (quatro) prestadores 
de serviços voluntários para o referido projeto. O conselho solicitou alguns esclarecimentos em relação 
ao funcionamento do projeto e colocou a solicitação em diligência, para que as dúvidas fossem 
encaminhadas à coordenação do Projeto. Assim, a presidente apresentou nesta reunião o documento 
encaminhado pela Profa. Elizabeth Bastos em resposta aos questionamentos apontados pelo Conselho.  
Após leitura do documento e discussão, o conselho verificou que o conteúdo do documento não permitiu 
sanar todas as dúvidas e decidiram convidar a coordenadora do Projeto a participar da próxima reunião 
do Conselho a fim de melhor prestar todos os esclarecimentos necessários e o Conselho possa tomar 
uma decisão. Finalizado outros assuntos a Profa. Patrícia colocou palavra-franca e não houve 
manifestações. 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, 10 de novembro de 2017.                                                            
___________________________________________________________________________________ 
 

PARECER PROPOSTA  
 

Proposta: Projeto de Extensão Diagnóstico e Tratamento Interdisciplinar de Defeitos da Odontogênese 



Coordenador: Profa. Célia Regina Moreira Lanza 
Subcoordenador: Profa. Elisabeth Maria Bastos Lages e Prof. Lincoln Dias Lanza 
Departamentos: Clínica Patologia e Cirurgia, Odontologia Restauradora e Odontopediatria e Ortodontia. 

Período: novembro/2017 a novembro/2020 
 
HISTÓRICO: Em 25/10/2017 recebi o Memorando CENEX No 097/2017 solicitando que fosse feito o parecer 
Proposta do Projeto de Extensão Diagnóstico e Tratamento Interdisciplinar de Defeitos da Odontogênese. 

No Registro no SIEX do Projeto de Extensão, sem número, 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 informações específicas. 

Anexos: Anexo de Anuências e Aprovações Setores da FOUFMG (devidamente preenchido, assinado e aprovado 
nos três departamentos); Anuência da Câmara Departamental para participação no projeto; Parecer do 
oferecimento do projeto emitido pela Profa. Amália Moreno;  

Anexo I – Aprovação da submissão de ações de extensão pela câmara departamental – assinada pelo chefe do 
CPC 

Anexo II – Declaração de município, órgão ou comunidade atendida, demonstrando interesse no desenvolvimento 
do projeto (assinado). 
 

MÉRITO: O Projeto de Extensão Diagnóstico e Tratamento Interdisciplinar de Defeitos da Odontogênese tem como 
objetivo geral promover ações para pacientes jovens encaminhados à FOUFMG que apresentem alterações na 
ontogênese e proporcionar ao estudante de Odontologia participar do tratamento desses pacientes. 

O projeto será realizado semanalmente, às 5as feiras à tarde na FOUFMG, com a participação de 12 alunos do 7º 
e 8º períodos. Serão priorizados os pacientes jovens e crianças.  

As ações propostas pelo projeto são importantes para os pacientes, uma vez que as alterações na formação dos 
dentes podem causar impacto psicossocial. 
Para os estudantes, a participação no projeto significará uma oportunidade de aprendizado por meio do 
atendimento clínico, preparação de seminários e discussão de casos clínicos. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao oferecimento do Projeto de Extensão 
Diagnóstico e Tratamento Interdisciplinar de Defeitos da Odontogênese, coordenado pela Professora Célia Regina 
Moreira Lanza. 
 

 

Proposta Evento: Curso de Atualização Modelador Naso Alveolar (NAM) pela técnica convencional e de 
engenharia reversa. 
Coordenador: Henrique Pretti 
Subcoordenadores: Soraia Macari 
Departamento: Odontopediatria e Ortodontia 
Período: Biênio 2017 a 2019 
 
Equipe: Elizabeth Maria Bastos Lage, Leniana Santos Neves, Alexandre Fortes Drummond.  
 
HISTÓRICO: Em 27/10/2017 recebemos do CENEX/FOUFMG solicitação para emitir parecer da proposta do 

Curso de Atualização Modelador Naso Alveolar (NAM) pela Técnica Convencional e de Engenharia Reversa 
coordenado pelo Prof. Henrique Pretti com a seguinte documentação em anexo: formulário SIEX, Protocolo de 
oferta, lista de material, cronograma de atividades, autorização ao Cenex para acesso às informações do curso, 
parecer consubstanciado do departamento de origem, anuências e aprovações dos setores da FOUFMG, 
autorização de repasses de taxas, planejamento financeiro, autorização para gestão de projetos junto à FUNDEP, 
formulário para composição da equipe do projeto junto à FUNDEP. 

MÉRITO: Trata-se de curso de atualização a ocorrer de 29/01/2018 a 01/02/2018 na FOUFMG com capacidade 
máxima de 12 alunos, com carga horária de 45 horas e que tem como objetivo a divulgação e técnica inovadora no 
tratamento de pacientes com fissuras labiopalatais. O curso encontra-se bem estruturado, com equipe gabaritada e 
condição estrutural presente. Haverá cobrança de valores aos alunos que será revertida à compra de materiais 
para a realização do próprio curso. 

   A planilha financeira está dentro das normas da UFMG, bem como as taxas designadas. 
 



VOTO: Pelo acima exposto somos, s.m.j., pela aprovação do Curso de Atualização Modelador Naso Alveolar 
(NAM) pela técnica convencional e de engenharia reversa. 

 

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 online, 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 online. 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.  
 

 
1º PARECER 
 
Proposta Reoferecimento: Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa  
Interessado: Departamento de Odontopediatria e Ortodontia 
Coordenadora: Profa. Leniana Santos Neves 
 
Histórico: Trata-se de reoferecimento do curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa, 
previsto para 2018, cujo objetivo é capacitar profissionais de odontologia a atuarem na prevenção e interceptação 
de anormalidades da oclusão.  

No processo estão incluídos os professores Leniana Santos Neves (coordenadora), Soraia Macari, 
Alexandre Fortes Drummond, Elizabeth Maria Bastos Lages e Henrique Pretti, todos professores da Faculdade de 
Odontologia da UFMG. Compõem ainda o corpo de profissionais do curso os Professores externos Esdras de 
Campos França, Gisele Cabral da Costa e Marcelo Araújo Lombardi além da Sra. Alfa Maria Batista Claudino, com 
atuação no setor administrativo.   

Do processo constam todos os documentos necessários, estando já aprovado pelo Departamento de 
origem (OPO).  
 
Mérito: O curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa já vem sendo ofertado desde 2009 
e já se consolidou nesta instituição. Neste processo, observam-se algumas inconsistências que deverão ser 
adequadas para que se possa aprovar a reoferta  
1. No formulário SIEX, no item infraestrutura física, declaram que vão utilizar a CME e depois, no mesmo local, 

que dispensarão a lavanderia e a esterilização.   
2. Na justificativa e nos objetivos específicos é relatada a presença de alunos de graduação, mas no item 

estudantes membros da equipe em todas as questões é respondido “não”. Qual o papel dos estudantes de 
graduação no curso já que não podem ser alunos?  

3. No item estrutura curricular, na disciplina Prática em Laboratório, o curso e ofertado em dois semestres. O 
cronograma está apresentado até junho, incluindo a prática cínica prevista para o segundo semestre. Como, 
se o curso será ofertado num período de 10 a 12 meses?  

4. Além dos professores relatados no formulário SIEX, no cronograma de aulas constam mais os professores 
Davidson Froes, Bruno Rocha, Flávia Bartolomeu e Henrique Eto, além da funcionaria Eloisa. Neste caso o 
número de convidados ministrando aulas passa a ser sete mais do que os professores da casa (cinco). No 
formulário para composição da equipe do projeto não consta o nome da Profa. Soraia Macari.  

5. No regulamento, Art. 12, está escrito que a proporção de professores da casa será no mínimo de 50% o que 
desrespeita a Res. 01/11 da UFMG. (mínimo de 2/3 de professores vinculados à UFMG) 

6. No anexo de Anuências e Aprovações o Prof. Henrique Pretti aparece como Coordenador do CENEX  
 

Face ao exposto, o projeto deve ser colocado em diligências para estas adequações.  
 
Conclusão: S.m.j. sou pela sou pela colocação em diligência da proposta de reoferta do Curso de 
Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa. 
 
2º PARECER 

 
Proposta Reoferecimento: Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa  
Interessado: Departamento de Odontopediatria e Ortodontia 
Coordenadora: Profa. Leniana Santos Neves 
 
Histórico: Em 25 de outubro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, a proposta reformulada da 
solicitação de Reoferecimento do Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa, coordenado pela 
Profa. Leniana Santos Neves, para o período 01/2018 a 12/2019.  



 
Mérito: Todos os aspectos destacados no primeiro parecer foram esclarecidos e/ou incorporados na nova 
proposta.  

 
Conclusão: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao Reoferecimento do Curso de 
Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa, para o período 01/2018 a 12/2019. 

 

 
Proposta de Reoferecimento: Curso de Atualização em Implantodontia – Fase cirúrgica  
Coordenador: Professor Carlos Eduardo Assis Dutra   
Departamento Propositor: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica (CPC)        Biênio: 2017 a 2019 
 
EQUIPE: Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra (CPC) e Prof. Sérgio Monteiro Lima (CPC) 
HISTÓRICO e DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO: Em 01 de Novembro de 2017, recebi da secretaria do CENEX, a 
proposta de Reoferecimento do “Curso de Atualização em Implantodontia – Fase cirúrgica”, registrada no SIEX sob 
o nº 100758, para apreciação e emissão de parecer relativo ao biênio 2017 a 2019. Este curso de Atualização 
presencial vem sendo ofertado desde 2011 e tem por objetivo de propiciar ao clínico geral a oportunidade de se 
aprimorar clínica e teoricamente nas indicações e limitações de Implantes osteointegraveis bem como, seu 
planejamento e execução. O curso será coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra do Departamento de 
Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica da Faculdade de Odontologia da UFMG. O curso está estruturado com 
carga horária de 112 horas e 7 créditos. O mesmo terá funcionamento semanal previsto nas Quartas-feiras no 
horário das 14:00 às 18:00 horas (atividades clínicas) e nas Terças férias das 18:00 às 21:00 horas. O curso terá 
como público alvo cirurgiões dentistas e alunos do último ano de graduação da FO-UFMG disponibilizando 12 
vagas.  A forma de avaliação do aluno do curso será através de apresentações de casos clínicos, seminários, 
provas escritas, avaliação do planejamento e da técnica cirúrgica.  Nos documentos encaminhados constam: 
formulário do SIEX; protocolo de oferta,/atividades, planejamento financeiro de curso de atualização, Ficha de 
autorização para gestão de projetos/ contratos UFMG, anuência do departamento, aprovação do curso pela 
câmera departamental e Cronograma das atividades do curso de atualização.   
 
MÉRITO: Trata-se de uma proposta de Reoferecimento de Curso de Atualização: “Curso de Atualização em 
Implantodontia – Fase cirúrgica” relevante, que vem sendo oferecida desde 2011 e que viabiliza um importante 
aprendizado cirurgiões dentistas na área de implantodontia. A proposta de reoferecimento desse curso de 
atualização incluiu todas as taxas e contribuições (2% universidade, 8% unidade, 2% departamento, 2% fundo de 
manutenção de projetos, 2% fundo de planejamento estratégico do departamento, 5% CENEX e 3% fundo de 
reserva), apresentando toda a documentação necessária ao cumprimento de todas as exigências formais. O 
planejamento financeiro está bem descrito e condizente com as normativas institucionais. A equipe de professores 
é muito qualificada.  
  
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do Reoferecimento do Curso de 
Atualização em Implantodontia – Fase cirúrgica, a ser ofertado no biênio de 2017 a 2019, coordenado pelo Prof. 
Carlos Eduardo Assis Dutra do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica da Faculdade de 
Odontologia da UFMG.   

 
Proposta de Reoferecimento: Curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor 
Coordenador: Prof. Sérgio Monteiro Lima Júnior 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica       Período – Biênio 2017/2019 
 
Equipe: Prof. Carlos Eduardo de Assis Dutra, Leandro Napier, Fernanda Brasil Daura Jorge Boos Lima, Carlos de 
Oliveira Gomes. 
 
HISTÓRICO: Recebi do CENEX/FOUFMG o memorando Nº 101/2017 com a solicitação de parecer da proposta de 
Reoferecimento do curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor, para o biênio 2017/2019 
 
DESCRIÇÃO: O objetivo do curso é proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e treinamento prático sobre 
pequenas cirurgias ambulatoriais, bem como ampliar o conhecimento dos alunos na área de implantodontia. O 
curso é destinado a profissionais graduados em odontologia e alunos do último ano de graduação em odontologia. 
Serão ofertadas 22 vagas. O curso será dividido em aulas teóricas e práticas semanais. Serão realizadas aulas 
expositivas, seminários e avaliações. A carga horária é de 111 horas. As atividades práticas acontecerão no bloco 
cirúrgico da FO-UFMG. A equipe de trabalho é composta pelos docentes supracitados e um funcionário. Toda a 
documentação necessária foi apresentada. 
 



MÉRITO: O curso aborda uma área relevante. Os alunos têm oportunidade de ampliar o conhecimento e a técnica 
para cirurgias. Os pacientes podem se beneficiar de uma terapêutica especializada. 
 
VOTO: Diante do exposto, sou s.m.j., favorável à Reoferta do curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor, 
coordenado pelo Prof. Sérgio Monteiro Lima Júnior, para biênio 2017 / 2019. 

 
Proposta de Reoferecimento: Curso de Formação de Auxiliares em Saúde Bucal - ASB 
Coordenadora: Profa. Rafaela da Silveira Pinto 
Subcoordenadora: Profa. Mara Vasconcelos 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva        Período de realização: Biênio 2017/2019 
 
Equipe: Profa. Rafaela da Silveira Pinto, Profa. Raquel Conceição Ferreira, Profa. Renata de Castro Martins, 
Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira, Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira, Profa. Andrea Maria Duarte Vargas, 
Profa. Viviane Elisangela Gomes, Prof. Flávio de Freitas Mattos, Prof. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 
Abreu, Profa. Denise Vieira Travassos, Prof. Marcos Azeredo Furquim Werneck, Profa. Tânia Mara Pimenta 
Amaral, Prof. Marcelo de Faria, Profa. Andrea Clemente Palmier, Profa. Mara Valadares de Abreu, Prof. Adimilson 
Quinino dos Santos, Profa. Janice Simpson de Paula, Prof. Carlos José de Paula Silva, Prof. João Henrique Lara 
do Amaral, Profa. Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri. 
 
HIS TÓRICO: Recebi designação para emissão de parecer sobre o “Reoferecimento do Curso de Formação de 
Auxiliares em Saúde Bucal - ASB”, coordenado pela Profa. Rafaela da Silveira Pinto. A próxima turma tem início 
previsto para 03/13/2018 e término para 14/07/2018. O curso se propõe a “formar profissional auxiliar capaz de 
atuar junto à equipe odontológica, contribuindo assim, para o aumento da resolutividade e qualidade dos serviços 
odontológicos prestados à população”.  O curso é dirigido a pessoas com idade igual ou superior a 17 anos, que 
tenham o ensino médio (em curso ou completo) e terá carga horária de 150 horas teóricas e 150 horas de estágio. 
As atividades acontecerão de 2ª à 6ª-feira, das 18.30 às 20.30 horas. O curso será organizado em módulos 
teóricos e práticos, com as aulas ministradas na FO-UFMG. O estágio poderá ser desenvolvido em duas 
modalidades distintas: na FO-UFMG ou em Centros de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, para aqueles não 
inseridos no mercado de trabalho, que neste caso, serão acompanhados por funcionários dos setores envolvidos; 
ou nos locais de trabalho para aqueles já inseridos no mercado, que neste caso, serão supervisionados por um 
cirurgião-dentista. Em ambos os casos, a coordenação do curso receberá relatórios mensais sobre a frequência e 
desempenho do aluno. Ao final, o curso será avaliado pelos alunos e pela coordenação, através de formulários 
próprios.  Para aprovação, o aluno deverá ter no mínimo 75% de frequência e 70% de aproveitamento. Serão 
ofertadas 70 vagas. Está prevista a concessão de 7 bolsas integrais a alunos não pagantes. A concessão de 
bolsas está condicionada a avaliação socioeconômica da FUMP. A equipe de coordenação é composta por dois 
docentes da UFMG e o corpo docente, por professores da FOUFMG e alunos de pós-graduação, em nível de 
mestrado e doutorado. 
 
MÉRITO: Trata-se de proposta de reoferecimento de curso, que vem sendo ofertado desde 2010, tem relevância 
por contribuir para a qualificação profissional, impactando positivamente a formação de equipes odontológicas e 
consequentemente, a melhoria da atenção em saúde bucal, nos setores público e privado.  O curso responde a 
uma demanda real e crescente da população, enfatizando o importante papel da Universidade e seu compromisso 
social. Consta da proposta toda a documentação exigida pelo CENEX, FUNDEP e PROEX, incluindo a planilha de 
custos, as autorizações para repasse de taxas regulares e acesso à relação de alunos, as anuências dos 
departamentos para a participação de professores e as anuências de alguns setores da FOUFMG. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável à aprovação do Reoferecimento do Curso de 
Formação de Auxiliares em Saúde Bucal - ASB, coordenado pelo Profa. Rafaela da Silveira Pinto. 
 


