
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 outubro de 2017, às 12h00min, na sala de reunião da diretoria 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, Profa. Andréa 
Clemente Palmier, representante titular do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, 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, Prof. Marcelo Drummond Naves, representante suplente do Departamento de 
Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas, a servidora Elizabeth Soares Teles, representante dos 
Servidores Técnico-Administrativos da FO/UFMG e a representante discente do Diretório Acadêmico 
Amanda Isabela Firmino Gomez. Justificou ausência o Prof. Marcos Daniel Septimio Lanza, representante 
titular do Departamento de Odontologia Restauradora. Ausente a discente representante dos Bolsistas de 
Extensão Thainá Ângela da Silva Mendes. Havendo quórum regulamentar a Profa. Patrícia Maria 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. 1º ponto de pauta- Informes: a) A 
Coordenadora do CENEX informou, conforme Edital 22/2017 Diretoria, que no período de 16/10/2017 a 
31/10/2017 estarão abertas as inscrições de chapas para concorrerem às Eleições para Representante 
dos Técnicos Administrativos junto ao Conselho do CENEX. A eleição será realizada no dia 07 de 
novembro de 2017, em primeira chamada, e no dia 08 de novembro de 2017, em segunda chamada, caso 
seja necessário.  b) Em relação ao XX Encontro de Extensão a coordenação do CENEX informou que as 
apresentações na Faculdade de Odontologia acontecerão nos dias 09 e 10 de outubro, manhã e tarde, na 
sala do NEPEEO (2913). Este ano a coordenação do CENEX teve a iniciativa de reunir com os avaliadores 
para padronizar e alinhar a forma de avaliação e discutir os critérios de avaliação da Pró-Reitoria de 
Extensão. O objetivo foi de possibilitar a valorização de Projetos de Extensão que atendam de forma mais 
ampla as diretrizes da extensão. Serão quatro comissões avaliativas, sendo: - Comissão 1, composta 
pelas professoras Amália Moreno e Patrícia Caldeira; - Comissão 2, composta pelas professoras Leniana 
Neves e Tânia Amaral; Comissão 3, composta pelas professoras Miriam Vale e Sheyla Auad; - Comissão 
4, compostas pelas professoras Viviane Gomes e Cláudia Brasileiro. 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 14 de setembro de 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) Curso Capacitação em Métodos de Pesquisa e Produção do Conhecimento, 
coordenado pela Profa. Isabela Almeida Pordeus, para o biênio 11/2017 a 11/2019. A professora Patrícia 
passou a palavra para a parecerista, Profa. Andréa Palmier, que relatou tratar-se de um curso de férias 
que iniciou sua oferta em 2017 e tem como objetivo geral capacitar estudantes, professores e profissionais 
de saúde em áreas específicas da pesquisa científica e produção do conhecimento. A Profa. Patrícia 
esclareceu que apesar da aprovação deste curso está válida, a coordenação o submeteu a uma nova 
aprovação, pois para as férias de janeiro/fevereiro de 2018 um novo curso fará parte do conjunto de cursos 
coordenado pelo Colegiado de Pós-Graduação. A Profa. Andrea Palmier apresentou seu parecer favorável 
à aprovação da proposta. No entanto, segundo ela, está faltando na documentação as planilhas 
financeiras e a informações no protocolo de divulgação dos cursos de Oficina de Artigos e de Revisão 
Sistemática. A Profa. Ana Cristina, que estava presente na reunião e que é a coordenadora do curso de 
Oficina de Artigos, esclareceu que nas férias de janeiro/fevereiro de 2018, este curso não será ofertado, 
por falta de datas disponíveis. Ainda segundo ela, o curso de Revisão Sistemática, coordenado pela Profa. 
Carolina Martins, também não acontecerá devido ao afastamento do país para estudo da professora 
coordenadora. A Profa. Patrícia sugeriu a que a coordenação do Colegiado de Pós-Graduação inclua na 
documentação estes formulários dos dois cursos, pois a proposta será aprovada por dois anos e caso 
estes documentos não estejam presentes nesta proposta inicial, caso se resolva ofertar os cursos nas 
próximas férias será necessário ser submetidos à aprovação do Conselho novamente. O Conselho acatou 
o parecer e as sugestões da Profa. Patrícia e APROVOU a proposta de oferta do curso supracitado, 
condicionado a apresentação da documentação ausente ao processo. Item b) Evento Odontologia: 
memórias em movimento, coordenado pela Profa. Maria Inês Barreiros Senna, a ser realizado no dia 25 de 
outubro de 2017.  A Profa. Patrícia passou a palavra para Profa. Amália Moreno que apresentou seu 
parecer favorável à proposta do evento. No entanto, surgiram algumas dúvidas em relação a metodologia 
do evento que previa uma sessão de homenagem à família de Affonsino Altivo Diniz. A Profa. Miriam 
recordou que esta homenagem já foi prestada à referida família na última reunião de Congregação e não 
concordava com outra sessão de homenagem. A Profa. Patrícia destacou que esta situação não inviabiliza 
a aprovação da proposta, mas que irá confirmar com a coordenação do evento se haverá novamente 
homenagem à família. A proposta em questão foi APROVADA com a abstenção da Profa. Miriam Vale, 
que ressaltou não concordar com a programação do evento que prevê a homenagem. Item c) Projeto de 
Extensão Atenção Odontológica a Crianças e Adolescentes com Distúrbios do Sono, coordenado pela 
Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra, para o triênio 10/2017 a 10/2020. A Profa. Patrícia esclareceu que 
esta proposta havia sido apresentada na reunião de 14 de setembro de 2017 pela relatora Profa. Juliana 



Vilela. Primeiramente a Profa. Juliana emitiu um parecer condicionado à aprovação da proposta a uma 
serie considerações, conforme parecer anexo a esta ata, inicialmente denominado Projeto de Extensão 
Cuidados com distúrbios do sono entre crianças e adolescentes. O processo foi retirado de pauta e 
devolvido a coordenadora que corrigiu a proposta, com a nova denominação “Projeto de Extensão Atenção 
Odontológica a Crianças e Adolescentes com Distúrbios do Sono”. As correções foram encaminhadas para 
a Profa. Juliana 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 oferta do projeto supracitado. 4º ponto de pauta APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS FINAIS. 
Item a) Curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor, coordenado pelo Prof. Sérgio Monteiro de Lima 
Júnior, realizado no período de 11/08/2016 a 19/12/2016. A Profa. Patrícia apresentou o parecer emitido 
pelo Prof. Marcos Daniel Lanza. Segundo o relator o processo está completo e de acordo com as normas. 
O Conselho APROVOU o relatório em questão. Item b) Curso de Aperfeiçoamento em Dentística, 
coordenado pelo Prof. Ricardo Reis Oliveira, realizado no período de 18/03/2016 a 15/02/2017. A Profa. 
Patrícia passou a palavra para a Profa. Miriam Vale que apresentou o parecer emitido pela Profa. Sheyla 
Auad. No parecer a relatora apontou uma serie de detalhes importantes, conforme parecer em anexo, 
porém que não inviabilizam a aprovação do relatório. Dentre das observações a relatora destacou a 
inadimplência dos alunos. A Profa. Patrícia informou que este é um fato recorrente entre os cursos e que o 
setor de cobrança da FUNDEP não tem se mostrado eficiente. Foi questionado se é possível reter os 
certificados destes alunos com pendências financeiras. A Profa. Miriam informou que não, pois para os 
alunos obterem o certificado, de acordo com os regulamentos dos cursos, eles deverão obter frequência e 
nota. O Conselho APROVOU o relatório em questão. 5º ponto de pauta APROVAÇÃO DE 
REOFERECIMENTOS. Item a) XXI Curso de Aperfeiçoamento em ”Ortodontia Preventiva e Interceptativa”, 
coordenado pela Profa. Leniana Santos Neves, para o período 01/2018 a 12/2019. A Profa. Patrícia 
passou a palavra para a Profa. Efigênia Ferreira. Segundo a relatora este é um curso que já vem sendo 
ofertado desde 2009 e já se consolidou nesta instituição. Conforme o parecer anexo a esta ata, observam-
se algumas inconsistências na documentação que deverão ser adequadas para que seja reoferecido. A 
parecerista votou pela colocação do processo em diligencia. O Conselho acatou o parecer em questão e 
colocou a proposta em DILIGÊNCIA. Item b) Curso de Aperfeiçoamento em Dentística, coordenado pelo 
Prof. Ricardo Reis Oliveira, para o período 01/2018 a 12/2019. A Profa. Patrícia passou a palavra para a 
Profa. Miriam Vale que apresentou o parecer emitido pela Profa. Sheyla Aaud. Segundo a relatora a 
documentação apresentada atende a todas as exigências formais. O Conselho APROVOU o 
Reoferecimento do curso em questão. Item c) XVII Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial, coordenado pelo prof. Carlos Eduardo Assis Dutra, para o período de 
jan/2018 a dez/2019. A Profa. Patrícia passou a palavra para a Profa. Ana Cristina que apresentou parecer 
favorável à aprovação do processo em questão. No entanto, segundo a relatora alguns aspectos devem 
ser corrigidos na proposta. No registro da atividade no SIEX consta a participação dos professores Carlos 
Eduardo Assis Dutra (coordenador), Sérgio Monteiro Lima Júnior (Subcoordenador), Fernanda Brasil 
Daura Jorge Boos Lima (Subcoordenadora) e Luiz César Fonseca Alves (Participante). No entanto na 
autorização de participação dos docentes do Departamento não consta a autorização da participação do 
Prof. Luiz César e consta autorização para participação do Prof. Leandro Napier de Souza, que não está 
no registro do SIEX do curso. É preciso corrigir a equipe. Além disso, os membros do Conselho 
questionaram se a Profa. Fernanda Daura já pertence ao quadro efetivo de docentes da UFMG. Os 
membros do Conselho pertencentes ao Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas 
disseram que acredita que o plano de trabalho dela ainda não foi aprovado pelo Departamento. Porém a 
situação precisa ser consultada, pois se ela ainda for do corpo docente da UFMG, a participação dela 
deverá ser aprovada com docente convidada. O Conselho APROVOU o Reoferecimento do curso em 
questão condicionada ao esclarecimento das dúvidas acima relacionadas. Item d) Projeto de Extensão 
Overdentures, coordenado pela Profa. Maria Carmen Fonseca Serpa Carvalho, para o triênio 2017/2020. A 
Profa. Patrícia apresentou parecer favorável referente a este processo. O Conselho APROVOU o 
Reoferecimento do Projeto de Extensão em questão. 6º ponto de pauta. Outros Assuntos – Item a) A 
Profa. Patrícia apresentou a justificativa do número acima da proporção de 1/3 previsto na Resolução 
04/2014 da FO/UFMG dos prestadores de serviços voluntários para o Projeto de Extensão “Atendimento 
Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras Lábio-Palatais”, coordenado pela profa. Soraia Macari. A Profa. 
Patrícia apresentou o pedido da coordenação do Projeto que solicita a aprovação da participação de 
quatro prestadores de serviços voluntários, sendo que atualmente a equipe do projeto é composta por três 
docentes e nove alunos de graduação. A Profa. Miriam informou que esta solicitação foi aprovada pelo 
Departamento de Odontopediatria e Ortodontia em reunião realizada no dia 22 de setembro de 2017, por 
um período de seis meses, para não interromper o tratamento atual dos pacientes. Porém a aprovação foi 
condicionada à coordenação repensar soluções de modo a adequar o número de voluntários. A Profa. 
Patrícia relembrou que anteriormente o Conselho do CENEX já havia autorizado a participação excedente 
de voluntário apenas por um período e orientou, na ocasião, que a coordenação da atividade deveria 
buscar alternativas para resolver o problema em questão. A Profa. Miriam informou ainda que os contratos 
dos voluntários atuais estão vencidos.  Na carta que a coordenação do Projeto enviou ao CENEX informa 
que “a equipe do projeto esta em via de estabelecer um convênio com o SUS (Sistema Único de Saúde) 



juntamente com o Hospital da Baleia, o que possibilitará a criação de uma atividade de Prestação de 
Serviços, vez que aumentará muito a quantidade de pacientes fissurados em atendimento na FO/UFMG. 
Sendo assim, profissionais especialistas em ortodontia serão remunerados para realizar o atendimento 
destes pacientes, não havendo mais a necessidade de voluntários neste projeto. Neste sentido, o projeto 
passará por alterações consideráveis, e irá voltar-se apenas para o atendimento de pacientes fissurados 
por alunos de graduação, os quais realizarão procedimentos ortodônticos simples sob orientação de 
professor responsável. Na atual solicitação a coordenação justifica que “devido ao aumento de nossa 
demanda e tendo em vista a complexidade dos casos, o atendimento destes pacientes deverá ser 
realizado por profissionais especialistas e experientes na área de Ortodontia para Fissurados 
Labiopalatais. Este projeto é importante não somente para os voluntários e alunos de graduação, mas 
principalmente para a sociedade na qual existe a oportunidade de reabilitação de pacientes portadores de 
fissura lábio palatinas e sua integração na sociedade”. A Profa. Efigênia manifestou dizendo que é 
indiscutível a relevância social deste Projeto, no entanto é preciso que a coordenação reorganize seu 
desenvolvimento para que ele ocorra de forma correta. E acrescentou dizendo que o Programa que foi 
criado recentemente é o ideal para integrar outras especialidades e áreas do conhecimento para o 
tratamento Integral destes pacientes. A Profa. Amália, atual responsável pelo laboratório de Prótese Buco-
Maxilo-Facial, local quem o projeto é desenvolvido, observou que a capacidade do laboratório é de três 
cadeiras para quatro voluntários. Em relação aprovação de quatro prestadores serviços voluntários, muitas 
dúvidas surgiram que necessitam de maiores esclarecimentos por parte da coordenação. A coordenação 
deverá informar qual é o papel e a periodicidade no projeto dos docentes do quadro da UFMG 
pertencentes a equipe; Qual é a alocação e distribuição voluntários, tendo em vista que são apenas três 
equipos? Ainda em relação a infraestrutura o local comporta 4 prestadores de serviços voluntários, 
docentes e nove alunos de graduação?; O registro do SIEX não informa qual é o dia e horário de 
funcionamento do projeto; Na carta da coordenação informa que o Projeto funciona quinzenalmente. Se a 
oferta da atividade fosse semanalmente o problema da alta demanda não seria amenizado? Diante de 
todos estes questionamentos o Conselho decidiu colocar a solicitação em DILIGÊNCIA. Item b) A Profa. 
Patrícia apresentou uma carta da Profa. Leniana Santos Neves solicitando autorização para incluir uma 
atividade de exposição de Casos Clínicos, em forma de pôster, não prevista anteriormente, no Evento 
“Encontro de Alunos e Ex-alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia-Comemoração XX Turma”, 
a ser realizado nos dias 09 e 10 de novembro de 2017. Este evento foi aprovado pelo CENEX em reunião 
do dia 08/06/2017 e pela Congregação em 13/06/2017. A coordenadora relata que a exposição de 
pôsteres de casos clínicos será o trabalho final dos atuais alunos do curso de Aperfeiçoamento. O 
Conselho APROVOU a alteração. Finalizado outros assuntos a Profa. Patrícia colocou palavra-franca e 
não houve manifestações. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente reunião agradeceu a 
presença de todos e deu-se por encerrada a sessão, da qual eu, Érika Talita Silva, 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, 05 de outubro de 2017.   

 
PARECER 
Reoferecimento: Curso Capacitação em Métodos de Pesquisa e Produção de Conhecimento 
Coordenador: Profa. Isabela Almeida Pordeus 
Departamentos: Colegiado de Pós-Graduação 
Período de realização: até 03/07/2020 
Data do Parecer: 04/10/2017 
HIS TÓRICO: Em 27/09/2017 recebi o Memorando CENEX No 087/2017 solicitando que fosse feito o parecer 
Proposta de Reoferecimento para o Curso de Verão Capacitação em Métodos de Pesquisa e Produção de 
Conhecimento. No Registro no SIEX do Projeto de Extensão número 101999 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: 
Plano de Gestão Financeiro para os seguintes cursos: Bioestatística, Pesquisa Qualitativa, Métodos Biológicos de 
Investigação em Odontologia, Modelos de Regressão Linear e Logística em Saúde; Oficina de Artigos Científicos; 
Revisão Sistemática e Protocolo de Oferta – Sistema de Matrícula em Cursos / Atividades (Versão 001/2016); 
Autorização para Gestão de Projetos / Contratos UFMG 
Formulário para Composição da Equipe do Projeto, onde consta a relação de 21 professores 
Autorização do repasse mensal das taxas; 
Autorização do acesso do CENEX aos dados do projeto; 
Anuência e aprovações setores da FOUFMG; 
Autorização para Participação de Servidores da UFMG 
MÉRITO: O Curso de Verão Capacitação em Métodos de Pesquisa e Produção de Conhecimento iniciou sua oferta 
em 2017, tem como objetivo geral capacitar estudantes, professores e profissionais de saúde em áreas específicas 
da pesquisa científica e produção de conhecimento. É uma série de seis cursos que serão ofertados pelo Colegiado 
de Pós Graduação da FOUFMG 
envolvendo três áreas de concentração (Estomatologia, Odontopediatria e Saúde Coletiva).Todos os cursos serão 
avaliados por uma comissão do Colegiado de Pós Graduação. O Curso será desenvolvido no período de férias, 
janeiro/fevereiro e julho de cada ano, o que facilita a participação dos interessados. 



VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao reoferecimento do curso de Capacitação em 
Métodos de Pesquisa e Produção de Conhecimento, coordenado pela Professora Isabela Almeida Pordeus. 

PARECER 
Aprovação de evento: Odontologia: memórias em movimento  
Coordenador: Profa. Maria Inês Barreiros Senna  
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgias Odontológicas  
Período de realização: de 25 a 31 de outubro de 2017 Data: 05/10/2017 
HISTÓRICO: Em 25 de setembro de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, a solicitação de aprovação do evento 
“Odontologia: memórias em movimento”, com inscrição prevista para os dias 24 e 25 de outubro de 2017, e período 
de realização de 25 a 31 de outubro de 2017 para apreciação e emissão de parecer. Este evento foi proposto sob a 
coordenação da Profa. Maria Inês Barreiros Senna do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgias Odontológicas 
da FO-UFMG. É importante ressaltar que o evento já ocorreu no ano de 2016 e a proposta para o ano de 2017 é uma 
comemoração em homenagem ao dia 25 de outubro, referente ao dia do cirurgião dentista, relacionando-o com a 
história do ensino de Odontologia no Brasil. O evento em questão encontra-se vinculado ao programa da Rede de 
Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG e ao projeto Centro de Memória: Ciência e cultura no discurso da 
Odontologia (CMO). A metodologia do evento inclui roteiro com sessão de homenagem aos professores e técnicos 
administrativos aposentados; comemoração do Jubileu de Ouro de Formatura da turma de 1967 e exibição do 
catálogo virtual da exposição permanente do CMO. As atividades do evento serão realizadas no Auditório da 
Faculdade de Odontologia (incluindo recursos audiovisuais), espaço do CMO, serviços gerais e CENEX. A 
participação no evento é estendida a estudantes de graduação, professores, técnicos administrativos em educação 
da UFMG, representantes das entidades odontológicas e dos outros cursos de graduação em Odontologia. Os 
resultados do evento serão a exposição de diversas atividades de forma a englobar parte das comemorações em 
homenagem ao aniversário de 110 anos da FO-UFMG. A avaliação do evento propõe a observação do compromisso, 
iniciativa, criatividade e cumprimento do cronograma de toda a equipe envolvida. Em resumo no documento consta: 
identificação do evento, objetivos, metodologia, coordenação e equipe envolvida, informações específicas, anuência 
dos setores da FO-UFMG, aprovações e assinaturas do coordenador geral e diretoria.  
MÉRITO: Trata-se de evento de alto valor cultural, que pretende resgatar as raízes e memórias da odontologia de 
forma a contribuir para a valorização da profissão do cirurgião-dentista. A proposta permite tanto a difusão de 
conhecimento ao público, quanto a interação social a toda a comunidade da FO-UFMG. O evento será realizado nas 
dependências físicas da FO-UFMG e avaliado de forma crítica pela equipe de coordenação.  
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, sou de PARECER FAVORÁVEL à aprovação do evento “Odontologia: 
memórias em movimento”, coordenado pela Profa. Maria Inês Barreiros Senna do Departamento de Clínica, Patologia 
e Cirurgias Odontológicas da FO-UFMG.  

1º - PARECER 
Assunto: Proposta de Projeto de Extensao “ Cuidados com distúrbios do sono entre crianças e adolescentes” 
Coordenadora: Profa Junia Maria Cheib Serra Negra 
Histórico: O Projeto de Extensão “ Cuidados com distúrbios do sono entre crianças e adolescentes” nos foi enviado 
para avaliação e emissão de parecer na data de 08/08/2017. A documentação apresentada consiste no registro da 
proposta no SIEX, parecer consubstanciado da Câmara do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia (OPO FO 
UFMG), autorização do OPO FO UFMG, do Departamento de Psicologia da FAFICH UFMG e do Departamento de 
Esportes da EEFFTO UFMG para participação de docentes envolvidos no Projeto. Trata-se de proposta de 
abordagem odontológica de distúrbios do sono que podem afetar a saúde bucal. O Projeto prevê a participação de 
alunos, sob a orientação de uma equipe multidisciplinar para diagnostico, prevenção e terapia de distúrbios do sono 
entre os pacientes infantis e adolescentes em tratamento na clinica de Odontopediatria da FO UFMG. Os alunos 
realizarão atividades teóricas como aulas teóricas, seminários, grupos de discussão. Além disso, estão previstas 
atividades práticas que acontecerão semanalmente, junto com as atividades do Curso de Aperfeiçoamento em 
Odontopediatria, durante as quais os alunos farão o diagnóstico de distúrbios do sono, darão um suporte educativo e 
instruções de terapêutica para cada tipo de distúrbio detectado.  
Mérito: O projeto propõe a criação, no curso de graduação em odontologia, de um espaço para atendimento 
multidisciplinar das desordens do sono. A proposta apresenta fundamentação teórica das desordens a serem 
abordadas e se justifica pela inter-relação entre estes distúrbios e alterações nas arcadas dentárias. O projeto propõe 
uma prestação de serviço, através atendimento clinico multidisciplinar, aliada a atividades educativas e preventivas, 
articulada com o ensino e com perspectivas de interface com a pesquisa, contemplando desta forma, as diretrizes 
acadêmicas desejáveis para uma atividade de extensão. Entretanto, a proposta não justifica a pertinência e 
relevância do atendimento proposto carecendo de uma maior clareza quanto às diretrizes sociais que devem nortear 
e distinguem as ações de extensão de projetos de ensino e ou de pesquisa. Não está claro como a proposta se 
relaciona com a sociedade, considerando-se os seguintes quesitos: impacto social e ação transformadora sobre os 
problemas sociais, caracterização  do publico alvo a ser atingido, principalmente quanto aos critérios de escolha. A 
proposta também não apresenta a metodologia de avaliação da ação de extensão nem prevê a participação da 
comunidade beneficiada na avaliação se limitando a descrever o processo de avaliação dos alunos. 
Voto: Pelas considerações acima descritas somos, s.m.j., pela aprovação condicional do referido projeto após sua 
adequação quanto ao detalhamento de sua natureza extensionista. 
 
2º - PARECER 
Proposta: Projeto de Extensão Atenção odontológica a crianças e adolescentes com distúrbios do sono 
Coordenador: Prof. Júnia Maria Cheib Serra Negra 
Subcoordenador: Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale 
Departamento: Odontopediatria e Ortodontia 
Período de realização: triênio 10/2017 a 10/2020 



Data do parecer: 02/10/2017 
HISTÓRICO: Em 25 de setembro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, a proposta reformulada do 
Projeto de Extensão Atenção odontológica a crianças e adolescentes com distúrbios do sono, coordenado pela Profa. 
Júnia Maria Cheib Serra Negra, para o triênio 10/2017 a 10/2020. Constam da proposta o registro SIEX, as 
aprovações da diretoria e das câmaras departamentais, e a anuência do setor pertinente da FOUFMG. 
MÉRITO: Todos os aspectos destacados no primeiro parecer foram esclarecidos e/ou incorporados na nova 
proposta.  
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável a proposta do Projeto de Extensão Atenção 
odontológica a crianças e adolescentes com distúrbios do sono, coordenado pela Professora Júnia Maria Cheib Serra 
Negra, para o triênio 10/2017 a 10/2020. 

PARECER 
Relatório Final: Curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor 
Coordenador: Prof. Sérgio Monteiro Lima Júnior 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas - CPC 
Período de realização: Turma I: 11/08/2016 a 15/12/2016; Turma II: 11/08/2016 a 19/12/2016 
Data: 28/09/17 
HISTÓRICO: Recebi da secretaria do CENEX,o "Relatório Final do Curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor", 
ofertado entre 11/08/2016 a 19/12/2016, para apreciação e emissão de parecer. No período em questão, o curso foi 
coordenado pelo Prof. Sérgio Monteiro Lima Junior. Nos documentos encaminhados constam: identificação do curso; 
descrição geral do desenvolvimento do curso; sistema de avaliação do aluno; avaliação do curso; resultados obtidos 
na avaliação do curso e análise; prestação de contas (recursos captados em planilha da FUNDEP; demonstrativo da 
aplicação financeira dos recursos); aprovações e assinaturas; relação de alunos concluintes; registro SIEX/UFMG. 
MÉRITO: Trata-se de um curso de atualização, de frequência semestral, que é ofertado a cirurgiões dentistas desde 
2007. Tem como objetivo proporcionar atualização de conhecimentos teóricos e maior treinamento prático sobre 
aspectos relacionados a pequenas cirurgias ambulatoriais, bem como, ampliar os conhecimentos dos alunos ma área 
de implantodontia. No período em questão, o curso foi ofertado com 48 vagas, com carga horária de 111 horas, 
havendo 45 alunos matriculados e 45 alunos concluintes, constando 4 bolsas concedidas. As cirurgias foram 
realizadas pelos alunos no Núcleo de Cirurgia da FOUFMG, sob supervisão dos professores envolvidos, que 
buscaram capacitar os alunos para o campo do conhecimento em questão. Foram realizadas 89 extrações de dentes 
inclusos; 81 extrações de dentes semi-inclusos; 71 extrações de dentes eruídos; 2 frenectomia labial; 1 frenectomia 
lingual; 1 extração de resto radiculare 5 coronetomia. Na avaliação do curso a coordenação considera que a evolução 
dos alunos foi considerada satisfatória. A prestação de contas está correta, não havendo nenhum problema na 
mesma. 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do "Relatório Final do Curso de Atualização 
em Cirurgia Oral Menor, realizado rio período de 11/08/2016 a 19/12/2016, coordenado pelo Professor Sérgio Monteiro 
Lima Junior. 

PARECER 
Relatório Final: XIV Curso de Aperfeiçoamento em Dentística – Turma I 
Coordenador: Prof. Ricardo Reis Oliveira 
Departamento: Odontologia Restauradora - ODR 
Período de realização: 18/03/16 a 15/02/17 
Data: 29/09/17 
HISTÓRICO:  Em 27 de setembro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, o relatório final do “XIV 
Curso de Aperfeiçoamento em Dentística – Turma I”, de interesse do Professor Ricardo Reis Oliveira, realizado no 
período de 18/03/16 a 15/02/17, com carga horária total de 184 horas. O curso foi estruturado em dois módulos, cada 
um com 46 horas de aulas teóricas e 46 horas de aulas práticas. Foram ofertadas 24 vagas. Os alunos foram 
avaliados através de atividades teóricas e práticas e responderam a um questionário on line, para avaliação final do 
curso. Participaram do curso sete docentes, que foram remunerados através de bolsas de extensão. Constam da 
documentação o relatório final e os demais documentos exigidos pela PROEX.  
MÉRITO: Trata-se de um relatório de final de curso de aperfeiçoamento, cuja documentação comprova o 
cumprimento de todas as exigências formais. Dos 13 alunos inicialmente matriculados, 12 concluíram o curso. Uma 
bolsa foi concedida a uma aluna que não concluiu o curso por motivos pessoais. Outra aluna matriculou-se, mas 
desistiu do curso, tendo sido ressarcida em relação aos valores pagos. Todos os alunos foram frequentes, oito foram 
aprovados com conceito A e quatro com conceito B. Foram atendidos cerca de 60 pacientes, que receberam uma 
variedade de procedimentos restauradores; procedimentos estes que foram elencados, mas não quantificados no 
relatório. Com relação à avaliação do curso, a documentação não inclui os questionários respondidos pelos alunos, 
mas inclui o formulário do sistema, contendo a síntese de suas respostas. Dos 12 concluintes, somente seis 
responderam ao questionário de avaliação, mas de uma forma geral, estes relataram uma experiência positiva com o 
curso. O aspecto que recebeu avaliação menos positiva foi a infra-estrutura física da FOUFMG, classificada como 
regular por 50% dos respondentes. No total, 83,3% dos alunos afirmaram que o curso correspondeu plenamente as 
suas expectativas e 100% o indicariam. De acordo com a coordenação, os questionamentos apresentados serão 
encaminhados, objetivando a melhoria dos próximos cursos. Seria importante que, para futuras turmas, esforços 
fossem empreendidos para que uma maior proporção de alunos concluintes preenchesse o questionário, 
considerando ser esta, uma importante ferramenta de avaliação da atividade. Quanto à prestação de contas, ressalta-
se que inclui a captação de recursos provenientes dos cursos de 2015 e 2016, uma vez que a fundação gestora 
manteve o curso no mesmo projeto de gestão, nestes dois anos.  A planilha apresentada menciona também captação 
de recursos por operações financeiras, pagamentos de alunos inadimplentes de cursos anteriores e transferência de 
valores de outros cursos do Departamento de Odontologia Restauradora, valores estes últimos, que foram utilizados 
para pagamento da secretária do departamento. Considerando que a documentação exigida para o relatório final não 



inclui o planejamento financeiro apresentado quando do reoferecimento do curso, não é possível inferir sobre este 
último aspecto, pois não se tem conhecimento se o mesmo estava previsto. A prestação demonstra também que há 
alunos dos cursos de 2015 e 2016 que permanecem em débito.  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.  
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima , e s.m.j., sou favorável à aprovação do relatório final do XIV Curso de 
Aperfeiçoamento em Dentística - Turma I, relativo ao período de 18/03/16 a 15/02/17, e coordenado pelo Prof. 
Ricardo Reis Oliveira. 

PARECER 
Interessado: Departamento de Odontopediatria e Ortodontia 
Curso: Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa  
Situação: Reoferecimento para 2018 
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 Drumond, 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 o Reoferecimento:  

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 e 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 esta apresentado até junho, incluindo a pratica 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 diligencias para estas adequações.  

Conclusão: S.m.j. sou pela sou pela colocação em diligencia da proposta de reoferta do Curso de Aperfeiçoamento 
em Ortodontia Preventiva e Interceptativa. 

PARECER 
Reoferecimento: XV Curso de Aperfeiçoamento em Dentística - Turma I  
Coordenador: Prof. Ricardo Reis Oliveira 
Subcoordenadores: Profs. Rodrigo de Castro Albuquerque e Lincoln Dias Lanza 
Departamento: Odontologia Restauradora  - ODR 
Período de realização: 09/03/2018 a 25/01/2019 
Data: 29/09/17 
HIS TÓRICO:  Em 27 de setembro de 2017, recebi designação para emissão de parecer sobre o “Reoferecimento do 
XV Curso de Aperfeiçoamento em Dentística – Turma I”, coordenado pelo Prof. Ricardo Reis Oliveira, para o biênio 
2018-2019. O curso será estruturado em dois módulos, cada um com 46 horas de aulas teóricas e 46 horas de aulas 
práticas, totalizando 184 horas. As aulas serão quinzenais, às sextas-feiras, no horário de 08:00-12:00 e 14:00-18:00 
horas e em dois sábados, no horário de 08:00-12:00 horas. Serão ofertadas 20 vagas, para graduados em 
Odontologia. A equipe de coordenação é composta por três docentes da UFMG. A equipe de trabalho conta ainda 
com outros cinco docentes pertencentes ao quadro de ativos e aposentados da UFMG e uma servidora técnico-
administrativa. Haverá captação de recursos, que serão gerenciados pela FUNDEP.  Constam da documentação: 
registro SIEX, planejamento financeiro, anexo de anuência e aprovações, aprovação da ação pela Câmara 
Departamental, autorização para gestão de projetos, formulário para composição da equipe do projeto, regulamento 
do curso, cronograma, autorização para repasse de taxas e acesso, pelo CENEX, aos relatórios do curso.  
MÉRITO: Trata-se de proposta de reoferecimento de curso de aperfeiçoamento, que tem como objetivo geral: 
“propiciar ao cirurgião-dentista o aprofundamento de seu conhecimento ao planejamento e indicações de 
restaurações com materiais plásticos, metálicos e cerâmicos, bem como atualizar em relação à odontologia adesiva e 
cosmética, com visão multidisciplinar.” O curso é tradicional na FOUFMG e teve início em 2010. Desde então, 
somente não aconteceu no ano de 2014, por não ter sido atingido o número mínimo de alunos para sua viabilização. 
A documentação apresentada atende a todas as exigências formais. O planejamento financeiro prevê que a captação 
de recursos aconteça somente através do pagamento dos alunos matriculados no curso. Um número mínimo de 11 
alunos foi definido para viabilizar o desenvolvimento do curso. Os recursos captados  serão destinados ao pagamento 



de bolsas de extensão à equipe de trabalho, aquisição de material odontológico, repasse de taxa de gestão do projeto 
para a fundação de apoio, contribuição para fundo de reserva e recolhimento das taxas relativas às resoluções 10/95 
e 02/05 (FOUFMG). As atividades práticas do curso acontecerão na Clínica 5 e as anuências dos setores pertinentes 
da FOUFMG foram apresentadas. 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e s.m.j., sou favorável à proposta de “Reoferecimento do XV Curso de 
Aperfeiçoamento em Dentística – Turma I”, para o biênio 2018-2019, coordenado pela Prof. Ricardo Reis Oliveira.  

PARECER 
Reoferecimento: Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
Coordenador: Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 
Período de realização: jan/2018 a dez/2019 
Data: 03 out. 2017 
Equipe: Professores Sérgio Monteiro Lima Júnior, Fernanda Brasil Daura Jorge Boos Lima e Leandro Napier de 
Souza 
HISTÓRICO: Recebi do CENEX/FOUFMG o memorando Nº 086/2017 com a solicitação de parecer da proposta de 
Reoferecimento do XVIII curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, para o período 
jan./2018 a dez./2019. 
DESCRIÇÃO: O objetivo do curso é proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos sobre os aspectos 
relacionados à pequenas cirurgias ambulatoriais, bem como ampliar o conhecimento dos alunos nas áreas de 
traumatologia facial e cirurgia das anomalias de desenvolvimento dos maxilares. O curso é destinado a profissionais 
graduados em odontologia. Serão ofertadas 20 vagas. O curso será dividido em aulas teóricas e práticas semanais. 
Serão realizadas aulas expositivas, seminários e avaliações. A carga horária é de 180 horas. As atividades práticas 
acontecerão no bloco cirúrgico da FO-UFMG. A equipe de trabalho é composta pelos docentes supra citados 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. 

PARECER 
Reoferecimento: Projeto de Extensão Overdentures 
Coordenador: Professora Maria Carmen Fonseca Serpa Carvalho 
Departamento Propositor: Departamento de Odontologia Restauradora (ODR) 
Período de realização: Triênio: 2017/2020 
Data: 03/10/2017 
HISTÓRICO e DESCRIÇÃO DO APERFEIÇOAMENTO: Em 28 de Setembro de 2017, recebi da secretaria do 
CENEX, a proposta de Reoferecimento do "Projeto de Extensão Overdentures", registrada no SIEX sob o n" 401143, 
para apreciação e emissão de parecer relativo ao triênio 2·017 a 2020. Este projeto de extensão vem sendo ofertado 
desde 2011 e está vinculado ao Programa de Extensão em Cirurgia Oral Pré-Protética, Prótese Total Imediata e 
Overdentures sobre Implantes. O Projeto de Extensão Overdentures tem como objetivos proporcionar aos alunos de 
graduação da FO-UFMG a possibilidade de aprender a avaliar, diagnosticar, planejar e realizar tratamentos 
envolvendo overdentures sobre implantes, bem como, estreitar laços entre extensão, ensino e pesquisa, buscando 
não somente ampliar a formação do aluno, mas também propiciar uma relação dialógica com a comunidade assistida 
-::aumentar a produção do conhecimento. O projeto será ofertado para 24 alunos do 8° e 9°período nas Terças feiras 
das 18:30 ás 21:30 na clínica 1 da FO-UFMG. As avaliações das ações desta extensão serão avaliadas mensalmente 
pela equipe coordenadora, docentes, funcionários e alunos participantes. Os usuários farão sua avaliação através de 
questionários aplicados ao final dos tratamentos realizados. No plano/de acompanhamento e orientação consta que a 
instalação dos implantes ficará sob responsabilidade do coordenador do projeto, caracterizando-se como um 
procedimento demonstrativo e a captura das próteses (overdentures) será realizada pelos alunos sobre a orientação 
da equipe de professores participantes desse projeto. Na documentação encaminhada constam o formulário SIEX, 
anuências dos respectivos setores e departamentos. 
MÉRITO: Trata-se de uma proposta de Reoferecimento de Projeto de Extensão vinculado a um Programa de 
Extensão que vem sendo ofertado desde 2011. O projeto de Extensão Overdentures é uma proposta relevante tanto 
para alunos participantes no que se refere ao conhecimento adquirido na área e na relação com a comunidade, 
quanto para a comunidade envolvida que através da reabilitação bucal de perdas totais poderá ter urna melhor 
inserção social. 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do Reoferecimento do "Projeto de Extensão 
Overdentures", a ser ofertado no triênio 2017 a 2020, coordenado pela Professora Maria Carmen Fonseca Serpa 
Carvalho do Departamento ele Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. 
 


