
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos cinco dias do mês de abril de 2017, às 12h00min, na sala da Congregação desta Faculdade de Odontologia, 
realizou-se reunião do Conselho Administrativo do CENEX sob a presidência da Profa. Patrícia Maria Pereira de 
Araújo Zarzar, coordenadora do CENEX/FO. Compareceram os seguintes membros: Profa. Ana Cristina Borges 
de Oliveira, subcoordenadora do CENEX/FO, Prof. Marcos Azeredo Furquim Werneck, representante suplente do 
Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Prof. Guilherme Costa Carvalho Silva, representante titular do 
Departamento de Odontologia Restauradora, 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. Amália Moreno, representante 
suplente do Colegiado de Graduação do Curso de Odontologia, Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira, representante 
titular do Colegiado de Pós-Graduação do Curso de Odontologia, a servidora Elizabeth Soares Teles, 
representante dos Servidores Técnico-Administrativos da FO/UFMG e a representante discente do Diretório 
Acadêmico Isabela Firmino Gomez, que no decorrer da reunião se ausentou e foi substituída pela sua suplente, 
Larissa Cavalcanti de Macedo. A vaga da representação discente dos Bolsistas não está preenchida, pois os 
mandatos encerraram e ainda não se efetivaram novas indicações. Havendo quórum regulamentar a Profa. 
Patrícia Maria cumprimentou e agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião.  Primeiro ponto de pauta – 
INFORMES. a) Programa de Monitoria de Graduação (PMG). A professora Patrícia informou que foi 
disponibilizado para o CENEX 01 (uma) vaga para bolsa do Edital de Programa de Monitoria de Graduação 
(PMG). Desta forma, o CENEX lançou edital e chegou a fazer a seleção do bolsista. No entanto, após este 
processo, o CENEX foi informado pela Diretoria da unidade que a Pró-Reitoria de Graduação negou a proposta 
para implementação da bolsa PMG para o CENEX, alegando que a proposta não atendia aos requisitos básicos 
da Monitoria, pois de acordo com as diretrizes do Programa as atividades de um bolsista de monitoria não têm a 
pesquisa e a extensão como meta principal. b) Representação Discente junto ao Conselho do CENEX. A 
Profa. Patrícia Maria passou a palavra para a Secretária do CENEX, Sra. Isabel Cristina, que informou aos 
presentes que foi lançado o Edital 029/17 para eleição de representantes discentes dos bolsistas e voluntários de 
extensão junto ao Conselho do CENEX. As inscrições podem ser feitas, por meio de chapa, na secretaria do 
CENEX, no período de 22/03/17 a 07/04/17. As eleições serão realizadas no dia 10 de abril de 2017. Assim, 
solicita aos professores que possuem atividade de extensão que ajudem na divulgação da eleição junto aos 
discentes. 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 13 de março de 2017. Os conselheiros 
tiveram acesso ao conteúdo da ata por e-mail. A ata foi aprovada por unanimidade. 3º ponto de pauta- 
HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM. a) Homologação da aprovação “ad referendum” da Proposta do Evento- 
Lançamento do Guia para Elaboração do TCC, coordenado pela Profa. Raquel Conceição Ferreira, realizado 
no dia 29/03/2017. A profa. Ana Cristina foi a relatora desta proposta e disse que se tratou de um evento de 
grande relevância, que teve como objetivo apresentar à comunidade acadêmica da FO/UFMG o Guia para 
elaboração do TCC e o site do TCC. Todos elogiaram muito o evento e a iniciativa da professora Raquel 
Conceição. A oferta do Evento foi aprovada “Ad Referendum” pelo CENEX e pela Egrégia Congregação em 
27/03/2017. A aprovação foi HOMOLOGADA pelo Conselho.  b) Homologação da aprovação “ad referendum” 
da Proposta do Evento- I Seminário de Teleodontologia da FAO/UFMG, coordenado pela Profa. Simone Dutra 
Lucas, realizado no dia 04/04/2017. O professor Guilherme Carvalho fez a relatoria e emitiu parecer favorável à 
realização da proposta, que tinha como objetivo geral mostrar as diferentes frentes de trabalho do Projeto de 
Teleodontologia e apresentar o projeto como um todo aos seus participantes. No entanto, o professor fez a 
observação sobre a necessidade da realização de um evento junto ao CENEX para apresentar o funcionamento 
de uma atividade de extensão aos seus participantes, sendo que é inerente às atividades corriqueiras de qualquer 
projeto o conhecimento por parte da equipe participante de suas ações. Mas afirma que esta observação não 
desmerece a proposta e não tira seu mérito para aprovação. Esta atividade foi aprovada “ad referendum” pelo 
Conselho do CENEX e pela Egrégia Congregação em 03 de abril de 2017. A aprovação foi HOMOLOGADA 
pelo Conselho. 4º ponto de pauta – Prestação de Contas do Projeto CENEX referente ao período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2016. A professora Patrícia Zarzar apresentou aos presentes uma súmula da 
Prestação de Contas do Projeto 10230, que subdivide-se em 10230-1 – CENEX e 10230-2 – FUNDO DE 
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS. No resumo apresentado e distribuído aos presentes constam as receitas dos 
dois subprojetos, advindas principalmente das taxas destinadas ao CENEX e ao FMP. Junto às receitas somam-
se ainda os saldos remanescentes do ano anterior (2015).  Constam também as despesas do período, 
despendidas em material de consumo, custos administrativos, pagamento de pessoa física e jurídica e outras 
despesas de cobrança. No Subprojeto 1 (CENEX) constatou-se um sado positivo de R$ 36.413,13 e no 
Subprojeto 2 (FMP) o saldo positivo no final de 2016 foi de 38.787,18. A coordenadora esclareceu aos 
conselheiros que os documentos detalhados desta Prestação de Contas foram impressos da página da FUNDEP 
e estão disponíveis na secretaria do CENEX para eventuais consultas. O conselho APROVOU a prestação de 
contas apresentada.  A profa. Patrícia aproveitou o momento para apresentar também o levantamento de alunos 
matriculados nos Cursos de Extensão oferecidos no primeiro e segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 
2017, de acordo com o relatório emitido pela secretaria do Cenex, que foi distribuído aos presentes e se encontra 
anexo a esta ata. Observou-se que o número de alunos matriculados nos períodos citados se manteve estável. 
No primeiro semestre de 2017 foram ofertados, pela primeira vez, os cursos de Verão: Bioestatística, coordenado 



pela profa. Isabela Almeida Pordeus, que recebeu 23 alunos; Pesquisa Qualitativa, coordenado pela Profa. 
Efigênia Ferreira e Ferreira, inscritos 08 alunos; Revisão Sistemática, coordenado pela Profa. Carolina de Castro 
Martins, inscritos 19 alunos e Oficina de Artigos Científicos, coordenado pela Profa. Ana Cristina Borges de 
Oliveira, que teve a oferta cancelada por não ter alcançado o número mínimo de inscritos. O Curso de Auxiliar de 
Saúde Bucal teve um expressivo aumento do número de alunos no 1º semestre de 2017, totalizando 117 alunos.  
5º ponto de pauta – Aprovação da proposta do Evento Corrida e Caminhada da Odonto, coordenado pelo Prof. 
Rodrigo Richard da Silveira, para o período 14/03/17 a 31/12/17. A Profa. Miriam foi relatora desta proposta e 
destacou a relevância do Evento, com objetivo de promover a conscientização da população sobre a importância 
da saúde bucal na qualidade de vida, bem como alertar para a prevenção das doenças bucais mais prevalentes 
através da prática esportiva. Destaca ainda que o Evento é proposto em parceria externa com a PONTO ORG e a 
LEG Assessoria Esportiva e estas empresas que serão responsáveis por toda infraestrutura para o 
desenvolvimento do Evento, observando que não será usada a infraestrutura da Faculdade de Odontologia. 
Haverá recolhimento de inscrições, variando de R$ 40,00 a R$ 60,00 reais, mas que também será feito 
externamente, portanto não prevê recolhimento de taxas para a UFMG e nem para a Unidade, a contrapartida 
direta prevista no Projeto será na forma de doações de equipamentos para a Unidade. Com estes 
esclarecimentos a profa. Miriam se manifestou favoravelmente à aprovação da proposta do Evento. Diante do 
exposto, o Conselho do CENEX decidiu acatar o parecer da Profa. Miriam e APROVOU o Evento Corrida e 
Caminhada da Odonto, coordenado pelo Prof. Rodrigo Richard da Silveira.  6º ponto de pauta - Outros 
Assuntos- a) Concessão Bolsas para Cursos de Extensão. A secretaria do CENEX sugeriu a Criação de uma 
Comissão para Avaliação dos pedidos de bolsas para os Cursos de Extensão que são pagos, de forma a permitir 
mais transparência e clareza na definição dos critérios para concessão das bolsas. Foi encaminhado que seria 
realizada uma reunião com todos os coordenadores de Cursos de Extensão para apresentar os critérios definidos 
na Resolução Resolução nº 07/2004, de 2 de setembro de 2004, do Conselho Universitário da UFMG, que 
regulamenta a concessão de bolsas em cursos de Extensão  e Pós-Graduação latu senso da UFMG, para 
conhecimento e esclarecimento de possíveis dúvidas. b) Proposta do evento 110 anos da Faculdade de 
Odontologia - A Profa. Patrícia Zarzar apresentou aos presentes a Proposta do Evento – 110 anos da Faculdade 
de Odontologia da UFMG, coordenado pela professora Maria Inês Barreiros Senna, que será realizado no ano de 
2017.  Trata-se de um projeto comemorativo dos 110 anos da FO/UFMG com uma agenda de atividades técnico-
científicas e culturais que resgatam e revelam as memórias e a importante história da Faculdade construídas ao 
longo deste tempo. São proponentes do Projeto o Centro de Memória da Odontologia (CMO) e a Diretoria da 
Faculdade de Odontologia. Devido à urgência no trâmite da proposta, de forma a ter tempo hábil para solicitar 
recurso e considerando-se que se trata de um Evento de grande relevância para a Faculdade de Odontologia, e 
considerando ainda que todos os trâmites legais foram cumpridos, como registro da atividade no SIEX, anuência 
e assinaturas de todos os setores envolvidos, decidiu-se que ele será aprovado diretamente nesta reunião pelos 
Conselheiros, não sendo necessário indicar relatoria. Consta do processo um calendário de atividades propostas 
para o ano de 2017 conforme o que segue: MAIO/2017 – Abertura das Comemorações; Abraço na Faculdade de 
Odontologia; abertura das inscrições para a 1º Feira de Talentos da Faculdade de Odontologia; JUNHO/2017 – 
Homenagem a família de Affonsino Altivo Diniz, doadora do acervo do Centro de Memória da Odontologia; Festa 
Junina da FO/UFMG; AGOSTO A DEZEMBRO – Exposição Temporária sobre Convites de Formatura da 
FO/UFMG; Atividade proposta pelo CENEX sobre Evolução das Ações de Extensão da FO/UFMG; Chopada dos 
110 anos; SETEMBRO: Realização da 1ª Feira de Talentos da FO/UFMG; Lançamento do Catálogo Virtual do 
CMO; Participação na Mostra de Profissões da UFMG; OUTUBRO – Comemoração do Dia do Dentista – Memória 
em Movimento; Participação na Semana do Conhecimento; 1ª corrida e Caminhada na Odonto; NOVEMBRO – 
Hallowenn (Festa a Fantasia); I Semana Odontológica do Departamento de Odontologia Restauradora da 
FO/UFMG; Lançamento da Biografia do Prof. Jorge de Souza Lima; Atividade Científica com convidado 
Internacional; DEZEMBRO – Baile de Gala.  Diante do exposto, o Conselho deliberou pela APROVAÇÃO do 
Projeto do Evento dos 110 anos da Faculdade de Odontologia, mas consideraram que todas as atividades 
propostas, à medida que forem sendo implementadas, passem por aprovação e discussão no Conselho. Para 
encerrar, foi proposta a palavra franca, não houve manifestações. Não havendo outros assuntos a tratar, a 
Presidente da reunião agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a sessão, da qual eu, Isabel 
Cristina da Silva Venceslau, secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela coordenadora. A 
assinatura dos demais conselheiros encontra-se registrada em livro próprio. Belo Horizonte, 05 de abril 2017.   
 

 
Aprovação de evento: Lançamento do Guia para Elaboração do TCC 
Coordenador: Raquel Conceição Ferreira 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva 
Período de realização: 29/03/2017      Data: 26/03/2017 
 

HISTÓRICO:  Em 21 de março de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, a solicitação de aprovação do evento “Lançamento 
do Guia para Elaboração do TCC”, a ser ofertado no dia 29/03/2017, para apreciação e emissão de parecer. Será 
coordenado pela Profa. Raquel Conceição Ferreira, do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da FO-UFMG. O 
evento em questão refere-se ao lançamento do guia de elaboração do TCC e do site do TCC à comunidade acadêmica, que 
envolve toda a FO-UFMG. São ferramentas que objetivam auxiliar alunos e professores na confecção do TCC. A 
programação do evento inclui o acolhimento do público e a abertura oficial, seguida de três apresentações relacionadas ao 



TCC. Em seguida haverá um momento para discussões relacionadas ao tema TCC; bem como o sorteio de exemplares entre 
os alunos presentes e a doação de exemplares para a Biblioteca Professora Helena Heloísa Paixão. Por fim, haverá o 
encerramento e um momento de confraternização. No documento encaminhado consta: identificação do evento, coordenação 
e equipe envolvida, plano de atividades e anuências dos setores envolvidos e Câmara Departamental do Departamento de 
Odontologia Social e Preventiva. 
 
MÉRITO: Trata-se de um evento de grande relevância para os envolvidos, tendo como público alvo os alunos e professores 
da FO-UFMG. O objetivo será apresentar à comunidade acadêmica da FOUFMG o "Guia para elaboração do TCC" e o site 
do TCC. O evento será gratuito e será realizado a partir das 18:00 hs. no auditório  da FO-UFMG.  
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do evento “Lançamento do Guia para Elaboração do 
TCC”, a ser ofertado no dia 29/03/2017, coordenado pela Profa. Raquel Conceição Ferreira, do Departamento de Odontologia 
Social e Preventiva da FO-UFMG 
 

 
Proposta: Evento “I Seminário de Teleodontologia da FAO/UFMG”  

Coordenador: Profa. Simone Dutra Lucas (OSP) 
Co-coordenadores: Profas. Maria Inês Barreiro Senna (CPC); Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto (ODR) 
Participante: William Soares Campos (Discente) 

  Departamento: Odontologia Social e Preventiva (OSP) 
Período de realização: 04/04/2017, 12:30 às 13:30h  
 
HISTÓRICO: em 28 de Março de 2017, recebi do CENEX FO-UFMG (Memorando CENEX 12/2017) a documentação do 
evento “I Seminário de Teleodontologia da FAO/UFMG”, para emissão de parecer. Constam do processo o registro SIEX,  
anexo de anuências e aprovações, anexo de aprovações e assinaturas e formulário de check-list de documentação. 

MÉRITO: O Evento “I Seminário de Teleodontologia da FAO/UFMG”, coordenado pela Prof. Simone Dutra Lucas, tem como 
objetivo geral  “apresentar as diferentes frentes de trabalho do projeto aos discentes e docentes nele envolvidos” e como 
específicos “apresentar a história do projeto de teleodontologia, conhecer as principais demandas de teleconsultorias, 
identificar o público participante das web conferências e divulgar a videoteca virtual do projeto de teleodontologia.”  Justifica-
se pela “necessidade de apresentar o projeto como um todo aos seus participantes tendo em vista que alguns teleconsultores 
conhecem apenas esta atividade e os bolsistas ainda não o conhecem em sua totalidade.” 
 
A proposta não gerará ônus à FO-UFMG, terá inscrições gratuitas realizadas pela Intranet/Cenex e é destinada ao público do 
projeto e interessados.  O Evento se desenvolverá no dia 04/04/2017, no laboratório de informática da FO-UFMG, à partir de 
12:30, com 1 hora de duração. Estão planejadas as atividades de “apresentação do projeto pela coordenadora” e, em 
seguida, “exposição da videoteca virtual pelo aluno voluntário”. O público estimado é de até 20 pessoas, que serão avaliadas 
pela presença e participação. 
 
Visto que todas as exigências regimentares foram cumpridas proficuamente, não vejo obstáculo para aprovar a proposta. 

VOTO:  Pelo exposto acima, sou favorável, S.M.J., à aprovação da proposta do referido Evento 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Projeto: 10230 – DIVERSOS/FO/ CENEX 
Subprojeto: 1 – CENEX                         Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 
 

Saldo em 31/12/2015 22.212,51 

RECEITAS 
  

DESPESAS 

005-Diárias      354,00 

007- Material de Consumo 3.566,26 

035-Custos Administrativos 5.904,55 

091- O.Serv.Terc.Pes.Jurídica      609,00 

094- O.Serv.Terc.Pes.Física 76.307,19 

394- Tarifas Bancárias        19,68 

882- Despesas de Cobrança       11,41 

---  

Soma das Despesas 86.772,09 

 

035-Custos Administrativos           8,04 

050-Operações Financeiras    1.970,77 

187- Resolução 10/95 – Taxas Cenex          16,80 

239- Taxa Cenex  98.977,10 

  

Soma das Receitas 100.972,71 

SALDO +     36.413,13 



 
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Projeto: 10230 – DIVERSOS/FO/ CENEX 
Subprojeto: 2 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS (FMP) 
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 
 

Saldo em 31/12/2015 37.953,40 

RECEITAS 

050- Operações Financeiras    2.641,50 

829- Fundo de Manutenção de Projetos 41.516,59 

  

    Soma das Receitas 44.158,09 

DESPESAS 

007- Material de Consumo 12.712,73 

014-Equi./Material Permanente 13.852,80 

035- Custos Administrativos    5.969,06 

091- O.Serv.Terc.Pes.Jurídica    8.876,94 

091- O.Serv.Terc.Pes.Física    1.885,72 

394-Tarifas Bancárias          27,06 

---  

Soma das Despesas  43.324,31 

 

 
Interessado: CORRIDA E CAMINHADA ODONTO 

 
Professores envolvidos: Prof. Rodrigo Richard da Silveira (Coordenador); Prof. Eduardo Lemos de Souza (Sub 
Coordenador); Prof. Henrique Pretti (Sub Coordenador); Profa. Maria Elisa Souza e Silva (Sub Coordenadora) 
 
HISTÓRICO- Em 28 de março se 2017 o CENEX FO/UFMG encaminhou-me a proposta de evento “Corrida e Caminhada 
Odonto” sob a coordenação do Prof. Rodrigo Richard da Silveira para apreciação e emissão de parecer. 

 
 MÉRITO - Trata-se de uma proposta de evento que tem como objetivo, promover a conscientização da população sobre a 
importância da saúde bucal na qualidade de vida, bem como alertar para a prevenção das doenças bucais mais prevalentes 
através da prática esportiva. 

Trata-se de um evento de caminhada e corrida onde os participantes poderão ter uma maior integração com os 
cirurgiões dentistas e futuros cirurgiões dentistas. 

O evento será aberto à comunidade em geral e poderão participar das atividades indivíduos de ambos os sexos, de 3 
a 12 anos na corrida infantil e de 16 anos em diante para as atividades para adultos. 

O evento é proposto com parceria externa (PONTO ORG e LEG Assessoria Esportiva), as quais serão responsáveis 
por toda infraestrutura para desenvolvimento do evento. O evento não contará com a infraestrutura da Faculdade de 
Odontologia. 

Haverá recolhimento de valor para inscrição variando de R$ 40,00 a R$60,00 dependo do lote. Não prevê 
recolhimento de taxas para UFMG e consequentemente para a Faculdade de Odontologia. O projeto prevê, dependendo do 
número de inscritos e da receita bruta a contrapartida direta sob forma de doações de equipamentos.  

A documentação apresentada inclui o registro no SIEX,  
Considero uma atividade importante, com uma visão voltada para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, 

onde a área da Odontologia tem a oportunidade de se aproximar da prática esportiva divulgando os conceitos sobre saúde 
bucal e o impacto que esta apresenta na vida das pessoas. 

É importante ressaltar que houve um convite para a Escola de Educação Física participar do evento e não foi 
recebido retorno. 

 
VOTO- Pelo exposto acima, sou favorável, smj, à aprovação do evento “CORRIDA E CAMINHADA DA ODONTO”, após a 
observância dos comentários acima. 

 
110 ANOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 
Fevereiro a Dezembro/2017 
03/02- Publicação da 1ª matéria/notícia nas redes sociais da Faculdade de Odontologia sobre a comemoração dos 110 anos: 
“Faculdade de Odontologia em festa: comemoração dos 110 anos-1907-2017” 
Disponível em: https://www.odonto.ufmg.br/noticias/faculdade-de-odontologia-em-festa-comemoracao-dos-110-anos/ 
Publicação de novas matérias sobre a memória e história da Faculdade de Odontologia da UFMG (definir temas e indicar 
responsáveis) 
Realização de rodas de conversas sobre a memória da Odontologia / entrevistas gravadas em vídeo pelo Projeto de 
Extensão TV Dental News (montar estúdio permanente da TV Dental News no hall da Faculdade) 

SALDO +  38.787,18 

https://www.odonto.ufmg.br/noticias/faculdade-de-odontologia-em-festa-comemoracao-dos-110-anos/


Histórias dos Grandes Mestres do Departamento de Odontologia Restauradora (será definido em reuniões da Câmara 
Departamental histórias sucintas dos mestres) 
 
Maio/2017 
ABERTURA OFICIAL DAS COMEMORAÇÕES DOS 110 ANOS DA FO/UFMG -  Data: 17/05/2017- (4ª feira) -  19:00 horas  
Evento de lançamento das comemorações dos 110 anos da Faculdade de Odontologia com a presença da comunidade 
acadêmica da UFMG e da Faculdade de Odontologia, das entidades odontológicas, de outras Faculdades de Odontologia, 
das autoridades municipais e estaduais da área de educação e saúde, dentre outras. 

Coquetel /Atividade cultural 
Local: Auditório Prof. Hélio de Senna Figueiredo 

ABRAÇO NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA -   Data: 30/05/17 (terça –feira) às 13:00 horas 

INSCRIÇÕES PARA A 1ª FEIRA DE TALENTOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (17/05 a 30/07/17) 
 
Junho /2017 
HOMENAGEM A FAMÍLIA DE AFFONSINO ALTIVO DINIZ, DOADORA DO ACERVO DO  CENTRO DE MEMÓRIA DA 
ODONTOLOGIA    

 Realização de Sessão Solene da Congregação da Faculdade de Odontologia (ver data de reunião da Congregação) 
Data: 21/06/ 17 (6ª feira)    8:00 horas 
FESTA JUNINA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (data a definir) 
 
Agosto a dezembro/2017 
 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA SOBRE CONVITES DE FORMATURAS DA FO-UFMG 
Local: Saguão da Faculdade de Odontologia 
EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA     (data a  definir) 
 
Agosto/ 2017 
 
CHOPADA DOS 110 ANOS (evento para arrecadação de recursos para as comemorações) 
 
Setembro/2017 
1ª FEIRA DE TALENTOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA -    Período: 18 a 22/09/17 
LANÇAMENTO DO CATÁLOGO VIRTUAL DO CENTRO DE MEMÓRIA DA ODONTOLOGIA -   (Data a definir) 
PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE PROFISSÕES DA UFMG (16/09/2017) 
 
Outubro /2017 
 
COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA – MEMÓRIAS EM MOVIMENTO –  Data: 25/10- 19:00 horas 
 - Comemoração do Jubileu de Formatura (25 anos, 30 anos, 50 anos).  
- Entrega de Medalhas de 110 anos; 
-Lançamento do livro comemorativo sobre os egressos do curso de Odontologia 
- Coquetel/Atividade Cultural 
Local: Auditório Prof. Hélio de Senna Figueiredo 
 
PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DO CONHECIMENTO DA UFMG -  Período: 16 a 20/10/17 

 1ª CORRIDA E CAMINHADA DA ODONTO  -     Data: 29/10/2017 

Novembro/2017 
 
HALLOWEEN  (Festa a Fantasia)  (data a definir: princípio de novembro) 

I SEMANA ODONTOLÓGICA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA DA FO/UFMG  

Período:  23/11 e  24/11 

- LANÇAMENTO DA BIOGRAFIA DO PROF. JORGE DE SOUZA LIMA,  de autoria da profa. Elza Maria Araújo Conceição 
(data a definir) 
 
- ATIVIDADE CIENTÍFICA COM CONVIDADO INTERNACIONAL - (data e convidado a definir com apoio da Reitoria da 
UFMG)  
 
Dezembro 2017 
 
- BAILE DE GALA  - por adesão/convites    Data prevista: 02/12/17 (sábado)      Local: a definir   
 


