
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos oito dias do mês de junho 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, Profa. Andréa 
Clemente Palmier, representante titular do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Prof. 
Evandro Guimarães de Aguiar, representante titular do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia 
Odontológicas, 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, 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, a representante discente dos Bolsistas e Voluntários de Extensão Thainá 
Ângela da Silva Mendes e a representante discente do Diretório Acadêmico Larissa Cavalcanti de Macedo. 
Justificou ausência a representação do Departamento de Odontologia restauradora prof. Guilherme Costa 
Carvalho Silva. Havendo quórum regulamentar a Profa. Patrícia Maria cumprimentou e agradeceu a 
presença de todos e iniciou a reunião. 1º 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 
15 de maio de 2017. Os conselheiros tiveram acesso ao conteúdo da ata por e-mail. A ata foi aprovada 
por unanimidade. Ainda em relação aos despachos da ata do dia 15 de maio de 2017, em reunião da 
Congregação do dia 26/05/2017 houve sugestões e alterações em alguns pareceres emitidos, que serão 
explicitadas no final da ata de hoje. 2º ponto de pauta - APROVAÇÃO SOLICITAÇÕES FUNDO DE 
MANUTENÇÃO DE PROJETOS – FMP 2017. A partir de 2017 os pedidos de recursos junto ao Fundo de 
Manutenção de Projetos serão feitos anualmente. Assim, as solicitações foram recebidas até o dia 31 de 
maio. O estudo das solicitações foi elaborado pela Comissão composta pelos Professores Ana Cristina 
Borges de Oliveira, Ênio Lacerda Vilaça e Guilherme Costa Carvalho Silva.  A Profa. Ana Cristina, 
presidente da referida Comissão, relatou que todas as solicitações atenderam aos quesitos das instruções 
normativas, todos os Projetos possuem registo ativo no SIEX e apresentaram justificativas pertinentes para 
uso do recurso. Apesar de algumas propostas não incluírem os respectivos orçamentos, a comissão de 
avaliação deliberou o recurso do Fundo de Manutenção em virtude de que nas instruções não está previsto 
entrega deste tipo de documento. Os membros do conselho deliberam que para o próximo ano seja 
elaborado um Edital definindo as normas e procedimentos para solicitação do FM, bem como toda a 
documentação que deve ser apresentada.  Para o ano de 2017 a Comissão analisou e deferiu 32 
solicitações, sendo que dentre elas 08 Projetos/Programas entraram em acordo e fizeram uma solicitação 
única para aquisição de equipamento permanente (ar condicionado para sala de aula teórica).  A Tabela 
com os nomes dos Projetos/Programas que participaram do FMP bem como o montante dos recursos 
solicitados segue anexa a esta ata. Diante do exposto, o Conselho aprovou a decisão da Comissão do 
FMP para o ano de 2017.  3º ponto de pauta-  APROVAÇÃO DE PROPOSTAS. Item a)  Proposta do 
Evento – Encontro de alunos e ex-alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia – 
Comemoração XX Turma, coordenado pela Profa. Leniana Santos Neves, a ser realizado no período de 
10 a 11 de novembro de 2017. A Parecerista, Profa. Ana Cristina relatou que o Evento objetiva comemorar 
a realização do XX Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia, através de encontro científico. Serão 
oferecidas palestras em assuntos mais relevantes e atuais da Ortodontia Preventiva e Interceptora, com 
público estimado em 100 participantes. É um evento que será pago, mas sem remuneração de pessoal, o 
valor arrecadado será utilizado na compra de materiais do curso de Aperfeiçoamento, conforme explicitado 
na planilha de aplicação financeira dos recursos. A parecerista votou favorável à realização do Evento. O 
Conselho do CENEX, diante do exposto, APROVOU o Evento Encontro de Encontro de alunos e ex-alunos 
do Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia – Comemoração XX Turma, coordenado pela Profa. Leniana 
Santos Neves, a ser realizado no período de 10 a 11 de novembro de 2017. Item b) Proposta do Evento 
– I Feira de Talentos da Faculdade de odontologia da UFMG, coordenado pela Servidora Técnico-
Administrativa Cláudia Maria Feliciano Felipe, a ser realizado no período de 18 a 22 de setembro de 2017, 
dentro do Projeto das comemorações dos 110 anos da FAO. Segundo a parecerista, Profa. Amália Moreno 
trata-se de um evento cultural direcionado à comunidade da Faculdade de Odontologia que proporciona 
interação, aprendizado e socialização. É uma proposta muito bem vista uma vez que abre o leque do 
conhecimento entre as pessoas no âmbito do trabalho. Será realizado nas dependências da FAO e 
avaliado pro meio de questionários para propostas de continuidade. Diante do exposto, os presentes 
APROVARAM a realização da I Feira de Talentos da Faculdade de Odontologia da UFMG. Item c). 
Proposta do Projeto de Extensão NAM – Naso Alveolar Modelador, coordenado pelo Prof. Henrique 
Pretti, para o triênio 2017/2020. Esta proposta foi retirada de pauta, pois estava  com a documentação 
incompleta.  Item d) Proposta do Curso de Inverno – Placas Oclusais, coordenado pelo Prof. Frederico 
dos Reis Goyatá, para o biênio 2017/2019. Esta proposta foi retirada de pauta, pois as pendências 
relatadas na reunião anterior ainda não foram resolvidas. O Departamento de odontologia restauradora foi 
consultado e vai enviar uma resposta formal sobre a participação de professores da área de oclusão neste 
curso.  4º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL- Item a) Relatório Final do Curso 



Seminários de Educação Continuada em Ortodontia, coordenado pelo Prof. Alexandre Fortes 
Drummond, realizado no período de 01/09/16 a 15/12/16. A coordenadora do CENEX passou a palavra 
para o parecerista, prof. Evandro Aguiar. Este relatou que se trata de relatório final de um curso, não 
gratuito, promovido pelo Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, com aplicação de seminários e 
discussão de casos clínicos.  O curso se apresentou bem organizado, bem avaliado pelos alunos e o 
relatório financeiro se mostrou consistente e sem anormalidades e o parecerista concluiu pela aprovação 
do Relatório Final. Diante do exposto, o Conselho APROVOU o Relatório Final do Relatório Final do 
Curso Seminários de Educação Continuada em Ortodontia, realizado no período de setembro a 
dezembro de 2016. Item b) Relatório Final do Curso Auxiliar de Saúde Bucal, coordenado pela Profa. 
Lívia Guimarães Zina, realizado no período de 06/08/16 a 17/12/2016; o Parecerista, prof. Guilherme Costa 
e Silva, apresentou o parecer referente a este relatório, no entanto constatou que não foi anexado ao 
processo o questionário de avaliação do curso preenchido pelos alunos. Diante deste fato, o processo foi  
retirado de pauta, para complementação da documentação. 5º ponto de pauta - APROVAÇÃO DE 
REOFERTA – Neste momento a Profa. Patrícia apresentou as seguintes reofertas: Item a) Curso Auxiliar 
de Saúde Bucal, coordenado pela Profa. Lívia Guimarães Zina, a ser realizado no período de 05/08/2017 a 
16/12/2017; Item b) Curso de Atualização em Implantodontia (Fase Cirúrgica), coordenado pelo Prof. 
Carlos Eduardo de Assis Dutra, a ser realizado no período de 23/08/2017 a 30/06/2018; Item c) Curso de 
Atualização em Cirurgia Oral Menor, Coordenado pelo Prof. Sérgio Monteiro Lima Júnior, a ser realizado 
no período de 17/08/2017 a 07/12/2017; Item d) Curso de Atualização em Patologia, Estomatologia e 
Radiologia Odontológicas, coordenado pela Profa. Patrícia Carlos Caldeira, a ser realizado no período 
de 08/08/2017 A 21/11/2017; Item e) Curso de Aperfeiçoamento em Clínica Integrada – Interface 
Prótese/Dentística/Periodontia – Modular, coordenado pelo Professor Eduardo Lemos, a ser realizado 
no período de 28/09/2017 a 30/11/2018.  De acordo com o Art. 12º da Resolução 02/2005 da FOUFMG, 
estes cursos estão dentro do prazo de aprovação, não sendo necessária a emissão de novos 
pareceres. As Reofertas foram aprovadas pelo Conselho.  6º Outros Assuntos - Proposta do Evento 
I Circuito de Seminários Integrados do Programa Traumatismos Dentários da FOUFMG, coordenado 
pela Profa. Juliana Vilela Bastos, a ser realizado no período de junho a dezembro de 2017. Como este 
processo ainda não passou por um parecerista do Conselho, foi sugerido que as atividades previstas para 
o mês de junho fossem realizadas como atividades vinculadas ao Programa Traumatismos Dentários. A 
partir das atividades previstas para  agosto a programação do Circuito seria contemplada como um Evento, 
cumprindo todos os trâmites necessários. Assim esta proposta foi retirada de pauta. Sobre os trâmites de 
processos dentro do CENEX, de forma a apoiar e resguardar a Secretaria do CENEX ficou decidido, nesta 
reunião, que o prazo para entrada de propostas novas de atividades de extensão e outros processos 
referentes às atividades, como Relatórios Finais, deverá ser de no mínimo 02 meses de antecedência das 
reuniões do Conselho. Ficou definido ainda, que a secretaria só receberá os processos com a 
documentação completa e respeitando os trâmites de aprovação nas devidas instâncias e a secretaria do 
CENEX não está autorizada a fazer a complementação de documentos ou coletar assinaturas fora da 
instância do Conselho, caberá ao coordenador da atividade a responsabilidade sobre a documentação. Em 
relação aos trâmites das decisões do Conselho da reunião do dia 15 de maio de 2017, os processos foram 
encaminhados para a reunião da Congregação do dia 26 de maio de 2017 e a Congregação deliberou o 
seguinte: Proposta da Prestação de Serviços Estética e Reabilitação Oral, coordenado pelo Prof. 
Eduardo Lemos de Souza – No parecer aprovado pelo CENEX foi sugerido alteração do nome da 
atividade, o que foi acatado pelo coordenador da Prestação de Serviços e encaminhado à Congregação. 
No entanto, a egrégia Congregação decidiu pela manutenção do nome inicialmente proposto. O parecer do 
CENEX foi modificado, retirando-se a sugestão de alteração do nome da atividade. Relatório Final do 
Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa, coordenado pela Profa. Leniana 
dos Santos Neves: a Congregação pediu vista, diante de divergências encontradas no relatório sobretudo 
com relação ao recurso financeiro recebido e total de alunos matriculados e concluintes. Em atendimento 
ao pedido de vista, a planilha dos dados financeiros foi refeita pela coordenação, espelhando assim o 
ocorrido durante o desenvolvimento financeiro do curso. Do mesmo modo, foi revisto o total de alunos 
matriculados, desistentes e concluintes, verificando inclusive os históricos escolares anexados ao relatório. 
O relatório foi encaminhado a novo Parecerista, que detectou que as falhas foram resolvidas e apresentou 
parecer favorável à aprovação do Relatório Final. Em reunião do dia 13/06/2017, a egrégia Congregação 
aprovou o Relatório Final do curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa, 
coordenado pela Profa. Leniana dos Santos Neves. Proposta do Evento TV Dental News, coordenado 
pelo Prof. Guilherme Costa Carvalho e Silva. A Congregação pediu vista para correção da data de 
realização do Evento. A data foi corrigida para o período de 13/09/2017 a 15/09/2017. Após a correção 
este Evento foi aprovado na reunião da Congregação do dia 13/06/2017. Os pareceres revisados também 
se encontram anexos a esta ata. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente 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 Presidente. A assinatura dos demais 
conselheiros encontra-se registrada em livro próprio. Belo Horizonte, 08 de junho de 2017.   
 

 



Proposta Evento: Encontro de alunos e ex-alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia – Comemoração XX 
turma 
Coordenador: Profa. Leniana Santos Neves      Departamento: Odontopediatria e Ortodontia 
Período de realização: 09 a 10 de novembro de 2017. 
 
Equipe: Prof. Henrique Pretti, Profa. Elizabeth Maria Bastos Lages, Mariana Neves Azevedo, Soraia Macari, Eloíza 
Martins dos Santos, Esdras de Campos França, Alexandre Fortes Drummond, Leonardo Foresti Soares de Menezes 
 
HISTÓRICO: Recebi do CENEX/FOUFMG solicitação para parecer da proposta do Evento Encontro de alunos e ex-
alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia – Comemoração XX turma, coordenado pela Profa. Leniana 
Santos Neves, pelo sistema INTRANET CENEX, com o formulário registro do SIEX em anexo. Compõe o processo 
também, ficha de gestão, planilha de aplicação financeira, orçamento síntese. 
 
MÉRITO: O evento acontecerá nos dias 09 de novembro no período da tarde e no dia 11 de novembro nos períodos 
manhã e tarde. O objetivo geral a divulgação científica, o intercâmbio de experiência, bem como o encontro dos 
alunos e ex-alunos dos cursos anteriores de Aperfeiçoamento em Ortodontia da FO/UFMG. E como objetivo 
específico, oferecer palestras em assuntos mais relevantes e atuais da Ortodontia Preventiva e Interceptora. Haverá 
a participação de palestrantes da FO-UFMG e palestrantes convidados de grande relevância. O público estimado é 
de 100 participantes. Alunos de graduação do 3º período em diante; alunos e ex-alunos do curso de aperfeiçoamento 
em Ortodontia da UFMG; alunos e ex-alunos do curso de especialização em Ortodontia da UFMG; cirurgiões-
dentistas que desejam reciclagem em ortodontia preventiva e interceptora. Será utilizado o Auditório da Faculdade de 
Odontologia UFMG, que já está reservado. O evento já conta com uma comissão organizadora. Haverá arrecadação 
financeira, mas sem remuneração de pessoal. O valor será utilizado para a compra de materiais do curso de 
aperfeiçoamento e também para a logística do evento (coffee break, diárias e passagens de palestrantes 
convidados). 
 
MÉRITO: O evento acontecerá nos dias 09 de novembro no período da tarde e no dia 11 de novembro nos períodos 
manhã e tarde. O objetivo geral a divulgação científica, o intercâmbio de experiência, bem como o encontro dos 
alunos e ex-alunos dos cursos anteriores de Aperfeiçoamento em Ortodontia da FO/UFMG. E como objetivo 
específico, oferecer palestras em assuntos mais relevantes e atuais da Ortodontia Preventiva e Interceptora. Haverá 
a participação de palestrantes da FO-UFMG e palestrantes convidados de grande relevância. O público estimado é 
de 100 participantes. Alunos de graduação do 3º período em diante; alunos e ex-alunos do curso de aperfeiçoamento 
em Ortodontia da UFMG; alunos e ex-alunos do curso de especialização em Ortodontia da UFMG; cirurgiões-
dentistas que desejam reciclagem em ortodontia preventiva e interceptora. Será utilizado o Auditório da Faculdade de 
Odontologia UFMG, que já está reservado. O evento já conta com uma comissão organizadora. Haverá arrecadação 
financeira, mas sem remuneração de pessoal. O valor será utilizado para a compra de materiais do curso de 
aperfeiçoamento e também para a logística do evento (coffee break, diárias e passagens de palestrantes 
convidados). 
 

 
Aprovação de evento: I Feira de Talentos da Faculdade de Odontologia da UFMG 
Coordenador: Cláudia Maria Feliciano Felipe      Departamento: Administração Geral 
Período de realização: 15/07/2017 a 22/09/2017       

HISTÓRICO: Em 29 de maio de 2017, recebi da secretaria do CENEX, a solicitação de aprovação do evento “I Feira 
de Talentos da Faculdade de Odontologia UFMG”, iniciado no dia 15/05/2017 e com data de término previsto ao dia 
31/12/2017, para apreciação e emissão de parecer. Este evento será coordenado pela Sra. Claudia Maria Feliciano 
Felipe, do setor de Administração Geral da FO-UFMG. O evento em questão refere-se à realização de uma feira, na 
qual em um mesmo ambiente de ciência possa se reunir e expor trabalhos artísticos e culturais provenientes de 
talentos de membros da FO-UFMG, a saber: servidores, discentes e funcionários terceirizados, sendo direcionado a 
todos os inscritos, e de forma geral a comunidade da UFMG. Os resultados do evento serão a exposição de talentos 
e habilidades que estes membros possuem e por vezes, ficam ocultos em suas atividades cotidianas, permitindo 
assim momentos de confraternização adicionado à comemoração dos 110 anos da FO-UFMG. A metodologia do 
evento inclui o período de inscrição de 15/05/17 a 31/07/17, na sala 2918 do CENEX da FO-UFMG para os membros 
supracitados, e a data de realização do evento programada para o período de 18 a 22 de setembro de 2017, nas 
dependências da FO-UFMG (Auditório da Unidade, saguão incluindo recursos audiovisuais) concomitante as 
comemorações em homenagem ao aniversário de 110 anos da FO-UFMG. A avaliação propõe a aplicação de um 
questionário de forma a viabilizar o "feedback" em relação ao evento, e dar continuidade a atividades similares 
futuras. Em resumo no documento online consta: identificação do evento, coordenação e equipe envolvida e plano de 
atividades. 
 
MÉRITO: Trata-se de um evento social, de valor cultural que proporciona aos membros da FO-UFMG realizarem uma 
interação e aprendizado, como formas práticas de socialização. A proposta abre o leque do conhecimento entre as 
pessoas na sua subjetividade, possibilitando nas relações de trabalho, inovação e criação dentro do ambiente 
profissional. Alguma carência em relação a oficinas de atividades foi verificada na metodologia, no entanto pode ser 
posteriormente adicionada, se julgada interessante. Sendo assim acredito que mostrar o talento dos profissionais 
atuantes na FO-UFMG vem a resultar em qualidade socioprofissional, além de solidariedade e criatividade. O evento 
será realizado nas dependências físicas da FO-UFMG e avaliado por meio de questionários para propostas de 
continuidade. 
 



VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, sou de PARECER FAVORÁVEL à aprovação do evento “I Feira de 
Talentos da Faculdade de Odontologia UFMG”, coordenado pela Sra. Claudia Maria Feliciano Felipe, da 
Administração Geral da FO-UFMG. 
 

 
Relatório final: Curso Seminários de Educação Continuada em Ortodontia da FOUFMG 
Coordenador: Professor Alexandre Fortes Drummond 
Departamento: OPO         Período de realização: 01/09/2016 a 15/12/2016 
 
HISTÓRICO: Em 19/04/2017 nos foi encaminhado o relatório final do Curso de Seminários de Educação Continuada 
em Ortodontia da FOUFMG para avaliação e emissão de parecer. 
 
Constam do processo do relatório: 
 

1) Relatório final do curso modelo PROEX 
2) Relação de alunos concluintes 
3) Registro do SIEX 
4) Avaliação dos alunos 
5) Planilha de Prestação de Contas da FUNDEP  

 
MÉRITO: Trata-se de um curso com aplicação de seminários e discussão de casos clínicos ocorrido de 01/09/2016 a 
15/12/2016 com carga horária de 60 horas/aluno de forma não gratuita aos participantes. Inicialmente foram ofertadas 
40 vagas, porém, devido ao critério da coordenação, uma nova vaga foi ofertada. Houve um total de 40 concluintes. 
 
A avaliação final do corpo discente é bastante positiva quanto aos setores envolvidos e quanto ao curso em si o que 
credibiliza as atuações da coordenação e do corpo docente. 
 
Segundo o relatório financeiro constante, não observamos anormalidades neste quesito. 
 

VOTO: Devido ao fato de ser este um curso organizado e bem avaliado pelos alunos e pela documentação constante 
neste processo, somos, s.m.j.; pela aprovação do relatório final do Curso de Seminários de Educação Continuada em 
Ortodontia da FOUFMG.  

 

 
Oferta: Prestação de Serviços Estética e Reabilitação Oral 
Coordenador: Prof. Eduardo Lemos de Souza 
Departamento: Odontologia Restauradora - ODR 
Período de realização: 26/05/2017 a 26/05/2017 

HIS TÓRICO:  Em 22 de abril de 2017, recebi designação para emissão de parecer sobre a “Oferta da Prestação de 
Serviços Estética e Reabilitação Oral”, coordenada pela Prof. Eduardo Lemos de Souza, para o período de 
26/05/2017 a 26/05/2020. Constam da documentação: registro SIEX, cronograma de atividades, planejamento 
financeiro,  anexo de autorizações,  ficha de gestão, autorização de repasse mensal de taxas e  formulário de 
composição da equipe. 
 

MÉRITO: Trata-se de proposta a ser desenvolvida em uma instituição privada de ensino odontológico em Belo 
Horizonte, que envolve a prestação de serviços de consultoria, através do planejamento pedagógico e execução de 
aulas teóricas e práticas no curso de Aperfeiçoamento em Prótese Fixa/Dentística, ofertado pelo Instituto de Estética 
e Reabilitação Oral. A participação do professor acontecerá às sextas-feiras, por um período de 4 horas e com 
periodicidade mensal e contribuirá para a difusão do conhecimento e a formação profissional em outra instituição de 
ensino.  A remuneração do professor será através de bolsa de extensão, com gerenciamento pela FUNDEP. O 
recolhimento das taxas previstas nas resoluções 10/95(UFMG) e 02/2016 (FO/UFMG) consta da proposta, assim 
como a autorização departamental para a participação docente, sem prejuízo de seus encargos didáticos. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima  e, s.m.j., sou favorável à aprovação da ”Prestação de Serviços  Estética e 
Reabilitação Oral”, coordenada pelo Prof. Eduardo Lemos de Souza, para o período de maio de 2017 a maio de 
2020. 
 

 
Parecer: Relatório Final do Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa 
Coordenadora: Profa. Leniana Santos Neves 
Departamento: Odontopediatria e Ortodontia 
Período de realização: fevereiro a dezembro de 2016 
 
HISTÓRICO: O curso de aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa apresentou seu Relatório 
Final para apreciação do CENEX em abril de 2017. O parecer apresentado apresentou incongruências sobretudo 
com relação ao recurso financeiro recebido e total de alunos matriculados e concluintes. O parecerista sugeriu que 
fosse refeita a planilha dos dados financeiros, espelhando assim o ocorrido durante o desenvolvimento financeiro do 
curso. Do mesmo modo, sugeriu que fosse revisto o total de alunos matriculados, desistentes e concluintes, 



verificando inclusive os históricos escolares anexados ao relatório, em número de 20, com indicações de que seriam 
19 alunos.    
Considerou também o mérito e qualidade do curso, comprovado pelas avaliações dos alunos.   
 
MÉRITO: O processo foi devolvido a coordenadora que, após feitas todas as correções necessárias, reencaminhou 
ao CENEX. Como as falhas detectadas, eram de caráter formal, considero resolvido o problema apontado já que, na 
forma atual, está correto.  
 
VOTO: face ao exposto e, s.m.j., sou pela aprovação do Relatório Final do Curso de Aperfeiçoamento em 
Ortodontia Preventiva e Interceptativa, realizado em 2016. 
 

 
Parecer: I Simpósio da TV Dental News. 
Coordenador: Prof. Guilherme Costa Carvalho Silva 
Departamento: Odontologia Restauradora 
Período de realização: 13/09/2017 a 15/09/2017 
 
HISTÓRICO: Trata-se de evento cientifico a ser realizado na Faculdade de Odontologia -UFMG, no período de 13 a 
15 de setembro de 2017. Pretende promover uma atualização cientifica dirigida ao publico interno e externo, incluindo 
estudantes de graduação e pós graduação, professores e profissionais do sistema publico e privado. É vinculado ao 
Projeto TV Dental News, que vem oferecendo palestras, informações  e discussões via rede, com audiência 
significativa.  
O evento terá duração de 3 dias, com atividades de 18:30 às 21:30 hs, com duas palestras por noite. Serão 200 
vagas (a capacidade do Auditório) e com inscrição gratuita. Qualquer recurso conseguido, será utilizado no evento e 
o resíduo financeiro será doado à Comissão de Formatura.  
 
MÉRITO: Trata-se de evento, com vinculo em projeto ativo e aprovado, representado por atividades cientificas e  
congraçamento da comunidade odontológica, além de ser uma oportunidade de divulgação da Faculdade e do 
CENEX.   
 
VOTO: face ao exposto e  s.m.j., sou pela aprovação do evento  I Simpósio da TV Dental News.  

 

 
 



 
RESULTADO SOLICITAÇÕES FUNDO DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS - 2017 

 

    
 

Nº 
CONTROLE NOME PROGRAMA/PROJETO COORDENADOR/A VALOR SOLICITADO RESULTADO 

1 
Projeto de Extensão Reabilitação Protética a Pacientes com Perda de 
Substância em Região de Cabeça e Pescoço Profa. Amália Moreno 

 R$                                       
307,00  APROVADO 

2 
Projeto de Extensão Promoção de Saúde Bucal para crianças e 
adolescentes com síndrome de Down Profa. Ana Cristina Borges  

 R$                                    
1.387,65  APROVADO 

3 

Projeto de Extensão Assistência em Imaginologia e Radiologia 
Bucomaxilofacial na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Minas Gerais Profa. Tânia Amaral 

 R$                                    
1.470,00  APROVADO 

4 Projeto de Extensão Odontologia Hospitalar Profa. Denise Travassos 

 R$                                    
3.200,00  

APROVADO 

5 
Projeto de Extensão de Atendimento Ortodôntico e Interceptativo a 
Pacientes com Traumatismo Dentário da FO/UFMG Prof. Alexandre Fortes APROVADO 

6 
Projeto de Extensão de Atendimento de Emergência em Ortodontia a 
Pacientes da FO/UFMG Prof. Alexandre Fortes APROVADO 

7 
Projeto de Extensão de  Tratamento Cirúrgico com Laser de Alta 
Intensidade Prof. Leandro Napier 

 R$                                    
1.500,00  APROVADO 

8 Programa Promoção de Saúde Bucal para Crianças e Adolescentes  
Profa. Efigênia Ferreira e 
Ferreira 

 R$                                    
1.496,00  APROVADO 

9 Projeto de Extensão Escolas Saudáveis  
Profa. Viviane Elisangela 
Gomes 

 R$                                    
1.497,00  APROVADO 

10 Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte Prof. Loliza Houri 
 R$                                    
1.499,99  APROVADO 

11 
Programa de Assistência Odontológica a Pacientes de Transplante da 
UFMG Profa. Maria Elisa 

 R$                                    
1.500,00  APROVADO 

12 
Gerenciamento do banco de dados do Programa de Assistência 
Odontológica a Pacientes de Transplante da UFMG Profa. Maria Elisa 

 R$                                    
1.430,00  APROVADO 

13 
Programa de Assistência Odontológica a Pacientes de Transplante de 
rins  Profa. Monica Yamauti 

 R$                                       
580,00  APROVADO 

14 
Projeto de Extensão Restauração de dentes Tratados 
Endodonticamente 

Prof. Walison Arthuso 
Vasconcellos 

 R$                                       
800,00  APROVADO 

15 Projeto de Extensão Promoção de Saúde Bucal para Adolescentes Profa. Andrea Palmier 
 R$                                    
1.479,80  APROVADO 

16 
Projeto de Extensão Centro de Memoria: Ciência e cultura no discurso 
da Odontologia  Profa. Maria Inês 

 R$                                    
1.500,00  APROVADO 



17 Programa de Traumatismos Dentários Profa. Juliana Vilela 
 R$                                    
2.800,00  

APROVADO 

18 Projeto de Extensão Clinica de Traumatismos Dentários  Profa. Juliana Vilela APROVADO 

19 Projeto de Extensão Restauração de Dentes Traumatizados Prof. Rodrigo Albuquerque APROVADO 

20 Projeto de Extensão Próteses Provisórias  Prof. Ricardo Reis 

R$                                  
11.200,00  

APROVADO 

21 Projeto de ExtensãoTV Dental NEWS Prof. Rodrigo Richard APROVADO 

22 Projeto de Extensão Caravana da Saúde Prof. Ricardo Vaz APROVADO 

23 
Projeto de Extensão Atendimento Odontológico a pacientes com 
necessidades Especiais Profa. Lia Silva APROVADO 

24 Programa de Extensão Educação, Pesquisa e Prática em Endodontia Prof. Antônio Paulino APROVADO 

25 
Projeto de Assistência Odontológica a Pacientes de Transplante de 
Fígado DO HCUFMG Prof. Mauro Henrique APROVADO 

26 
Projeto de Assistência Odontológica a Pacientes de Transplante de 
Medula Óssea DO HCUFMG 

Prof. Ricardo Santiago 
Gomez APROVADO 

27 
Projeto de Extensão Restauração de dentes Tratados 
Endodonticamente 

Prof. Walison Arthuso 
Vasconcellos APROVADO 

28 
Projeto de Extensão Atendimento a Pacientes com Traumatismos 
Dentários na Dentição Decídua  Profa. Patrícia Zarzar 

R$                                    
1.430,00  APROVADO 

29 Programa de Atenção à Saúde de Idosos Vulneráveis Profa. Raquel Ferreira  

R$                                    
3.000,00  

APROVADO 

30 Atenção Interdisciplinar à saúde de Idosos com sequela de hanseníase Profa. Raquel Ferreira  APROVADO 

31 

Reabilitação com prótese dentaria na atenção interdisciplinar à saúde 
de idosos com sequela hanseníase: um trabalho integrado com a 
terapia Ocupacional  Profa. Raquel Ferreira  APROVADO 

32 
Projeto de Extensão Tratamento Endodontico de Molares e 
Retratamento Profa. Ana Cecília 

R$                                    
1.359,77  APROVADO 

TOTAL SOLICITADO  R$            39.437,21   R$   39.437,21  

    

Irá sobrar: 

TOTAL DISPONÍVEL PARA O ANO DE 2017  R$            46.500,00  
 R$                       

7.062,79  
 


