
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos quatorze dias do mês de setembro 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. Marcos 
Daniel Septimio Lanza, representante titular do Departamento de Odontologia Restauradora, Profa. Sheyla 
Márcia Auad, representante titular do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, 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 de Extensão Thainá Ângela da Silva Mendes e a representante 
discente do Diretório Acadêmico Larissa Cavalcanti de Macedo. Justificaram ausência o Prof. Evandro 
Guimarães de Aguiar, representante titular do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia 
Odontológicas, o representante suplente, prof. Marcelo Drummond Naves também justificou ausência, 
ficando este departamento sem representação nesta reunião;  Profa. Maria Elisa de Souza e Silva, 
representante titular do Colegiado de graduação do curso de Odontologia, que se encontra em licença 
médica, a representante suplente também justificou ausência, ficando o Colegiado de Graduação sem 
representação. 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 que no período de 18/09/2017 a 02/10/2017 estarão abertas as inscrições de chapas para 
concorrer às Eleições para Representante dos Técnicos Administrativos junto ao Conselho do CENEX. A 
eleição será realizada no dia 18 de outubro de 2017.  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 21 de agosto 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 – 
Homologação da aprovação ad referendum da proposta do Projeto de Extensão Acolhimento e 
Orientação ao Usuário da Faculdade de Odontologia, coordenado pela Profa. Patrícia Valente Araújo J. 
Gonçalves, para o triênio 2017/2020. Esta proposta foi discutida na reunião anterior e no parecer era 
apontada a necessidade de esclarecimentos em alguns aspectos da metodologia. Após os devidos 
esclarecimentos pela coordenação do Projeto, a proposta foi encaminhada novamente para o relator emitir 
parecer conclusivo. A proposta foi aprovada ad referendum pelo CENEX em 24/08/2017 e aprovada pela 
Congregação no dia 28/08/2017. A aprovação foi HOMOLOGADA pelo Conselho. 4º ponto de pauta 
APROVAÇÃO DE PROPOSTAS. Item a) Programa de Extensão Atendimento Ortodôntico a 
Pacientes Portadores de Fissura Lábio-palatais, coordenado pelo Prof. Henrique Pretti, para o triênio 
2017/2020. A professora Patrícia passou a palavra para a parecerista, profa. Andréa Palmier, que relatou 
tratar-se de um programa cujos projetos de extensão envolvidos são NAM – Naso-alveolar Modelador e 
Atendimento Ortodôntico para Indivíduos com Fissuras Lábio-Palatais, com o objetivo de incentivar e 
articular ações voltadas para a melhoria na qualidade de vida de pacientes com fissuras lábio-palatais. A 
parecerista concluiu pela aprovação da proposta. O conselho acatou o parecer e APROVOU a proposta de 
oferta do Programa supracitado.  Item b) Proposta Prestação de Serviços e Consultoria na Área de 
Dentística, coordenado pela Profa. Patrícia Valente Araújo, para o triênio 2017/2020. A profa. Patrícia 
passou a palavra para a relatora, profa. Sheyla Márcia, que destacou o mérito da proposta de ser uma 
prestação de serviços e consultoria na área de dentística a ser desenvolvida por uma equipe que prestará 
serviços para a Equipe de Ensino Anima BH Ltda, empresa mantedora da Faculdade São Leopoldo 
Mandic. O objetivo da proposta é oferecer planejamento pedagógico e execução de aulas teóricas e 
práticas na  área de Dentística para os Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento em Endontia-
Dentística da Faculdade São Leopoldo Mandic. A parecerista se manifestou favorável à oferta da proposta. 
Diante do exposto o Conselhou APROVOU a ofertada da referida Prestação de Serviços. Item c) 
Proposta de Prestação de Serviço - Coordenador Assistente do Curso Técnico em Saúde Bucal da 
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, coordenado pela Profa. Rafaela da Silveira Pinto, para o 
triênio 09/2017 a 09/2020. Esta proposta é pautada em um contrato de prestação de serviços técnico 
educacionais entre a Profa. Rafaela da Silveira e a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e 
esbarrou na questão legal da interveniência entre a FUNDEp e um outro órgão público. Assim, os 
conselheiros decidiram retirar esta proposta da pauta e levar a discussão sobre a forma legal de viabilizar 
esta parceria para a reunião da Congregação. Item d) Proposta Evento Tratamento Odontológico 
Durante a Gestação no Ensino da Graduação, coordenado pela Profa. Lívia Guimarães Zina, a ser 
realizado no dia 17 de outubro de 2017. A professora Patrícia Zarzar apresentou o Parecer elaborado pelo 
Prof. Evandro Guimarães no qual relata que se trata de uma proposta de realização de um Evento de 
natureza inovadora e relevante, uma vez que objetiva abordar o conhecimento dos alunos sobre o 
atendimento à gestante, bem como abrir discussão sobre o pré-natal odontológico. O parecerista concluiu 
pela aprovação da realização do Evento. Diante do exposto o conselho APROVOU a proposta. 5º ponto 
de pauta – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL - Item a) Relatório Final VII Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia, Turma I, coordenado pelo Prof. Luiz Carlos Feitosa, realizado no 



período de 04/03/3016 a 03/12/2016; Item b) Relatório Final do IX Curso de Aperfeiçoamento Prótese 
Sobre Implante – Turma I, coordenado pelo prof. Ivan Doche Barreiros, realizado no período de 
10/03/2016 a 15/12/2016. Considerando os pareceres apresentados e que se encontram anexos a esta 
pauta, os Relatórios Finais citados nos itens a e b foram APROVADOS pelo Conselho. 6º ponto de pauta 
- APROVAÇÃO DE REOFERECIMENTO DE PROJETO e CURSOS DE EXTENSÃO – Neste momento a 
Profa. Patrícia apresentou seguintes propostas de reoferecimento para o triênio 09/2017 a 09/2020. Item 
a) Projeto de Extensão Prevenção e Educação à Saúde para Municípios do Estado de Minas Gerais, 
coordenado pelo Prof. João Henrique Lara do Amaral, para o triênio 2017-2020; item b) VIII Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia, Turma I, coordenado pelo Prof. Luiz Carlos Feitosa, para o período 
01/2018 a 12/2019;  item c) X Curso de Aperfeiçoamento Prótese sobre Implante, turma I, coordenado 
pelo Prof. Ivan Doche Barreiros, para o período 2018 a 2019. Após análise dos pareceres foi APROVADO 
o reoferecimento do Projeto de Extensão e dos cursos citados neste item de pauta, para o triênio 
2017/2020 e os respectivos pareceres se encontram anexos a esta ata. 7º ponto de pauta. Outros 
Assuntos – A Profa. Patrícia apresentou a proposta de reaver o pagamento da gratificação para a 
secretária do CENEX Isabel Cristina. Esta gratificação é paga desde 2014 e dividida entre as duas 
secretárias, conforme deliberação do Conselho em reunião realizada em 04 de dezembro de 2013. Porém 
apenas uma funcionária está recebendo, a outra metade está suspensa devido à troca das secretárias a 
mais de um ano atrás. A Profa. Patrícia esclareceu que a secretária Isabel estava em um período de 
adaptação e experiência no CENEX. Após este período a coordenação do CENEX constatou uma 
excelente adaptação e desempenho da servidora na nova função. Sendo assim, como forma de 
bonificação, seria justo reaver a gratificação que era paga à secretária anterior. A servidora Elizabeth 
questionou qual foi o período de experiência e sugeriu que a gratificação fosse paga retroativa ao fim deste 
período. E acrescentou dizendo que a secretária conseguiu manter a secretaria do CENEX em pleno 
funcionamento durante a ausência da funcionária Érika que estava afastada devido à licença maternidade.  
A Profa. Patrícia esclareceu que não havia definido um período específico de experiência e que ficaria 
difícil de justificar uma gratificação retroativa. A Profa. Patrícia destacou que este tipo de benefício é 
concedido como forma de reconhecimento pelo desempenho na função após a trajetória da pessoa no 
cargo. Ainda dentro deste assunto foi apresentada também a proposta de pagamento do plano de saúde 
CASU para a funcionária do CENEX Bárbara Thifany no valor aproximadamente de R$150,00. A 
justificativa para este benefício é que atualmente ele já é concedido para a funcionária Érika que tem o 
mesmo regime de contratação da Bárbara. A Profa. Patrícia informou que atualmente existe saldo 
financeiro suficiente para o pagamento destes dois benefícios. Os membros do conselho aprovaram o 
pagamento da gratificação para servidora Isabel Cristina no valor de R$330,00 reais, a partir da data atual 
e aprovaram também o pagamento do plano de saúde para a funcionária Bárbara Thifany. 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, 14 de setembro de 2017.   

 
Proposta: Projeto de Extensão Acolhimento e Orientação ao Usuário da Faculdade de Odontologia/UFMG 
Coordenador: Profa. Patrícia Valente Araújo J. Gonçalves 
Departamento: Diretoria da FOUFMG             Período de realização: 01/09/17 a 01/09/20 

HIS TÓRICO:   Em 23 de agosto de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, a proposta reformulada do Projeto de 
Extensão Acolhimento e Orientação ao Usuário da Faculdade de Odontologia/UFMG, coordenado pela Profa. Patrícia Valente 
Araújo J. Gonçalves, para o triênio 2017/2020. 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, sou, s.m.j., favorável à aprovação da proposta do Projeto de Extensão Acolhimento e 
Orientação ao Usuário da Faculdade de Odontologia /UFMG, coordenado pela Profa. Patrícia Valente Araújo J. Gonçalves, para o 
triênio 2017/2020. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Proposta: PROGRAMA - ATENDIMENTO ORTODÔNTICO A PACIENTES PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-
PALATAIS  
Coordenador: Prof HENRIQUE PRETTI Subcoordenador: Prof. ELIZABETH MARIA BASTOS LAGES  
Departamento: Depto Odontopediatria e Ortodontia      Período de realização: 01-10-2017 a 01-10-2020  
 
HISTÓRICO: Em 04/09/2017 recebi um email da secretaria do CENEX solicitando que fosse feito o parecer para o 
PROGRAMA - ATENDIMENTO ORTODÔNTICO A PACIENTES PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS O 
Registro no SIEX do Projeto de Extensão onde constavam: a caracterização do projeto; descrição geral do projeto, 
apresentação e justificativa, objetivos gerais e específicos, a metodologia, a forma de avaliação da ação.  
 
MÉRITO: O PROGRAMA - ATENDIMENTO ORTODÔNTICO A PACIENTES PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-
PALATAIS tem como objetivo incentivar e articular ações desenvolvidas na Faculdade de Odontologia da UFMG , 



voltadas para a melhoria na qualidade de vida de pacientes com fissuras lábio-palatais, ampliando a cobertura do 
atendimento a esse público. Cabe ressaltar que os projetos envolvidos são NAM - Naso-Alveolar Modelador e 
ATENDIMENTO ORTODÔNTICO PARA INDIVÍDUOS COM FISSURAS LÁBIO-PALATAIS que tem sido 
desenvolvido desde 2013 As atividades serão realizadas em parceria com o SUS BH.  Para o estudante, a 
participação nos projetos significará uma oportunidade de desenvolver atividades de atendimento clínico e pesquisa. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao oferecimento do PROGRAMA - ATENDIMENTO 
ORTODÔNTICO A PACIENTES PORTADORES DE FISSURAS LÁBIO-PALATAIS, coordenado pelo Professor 
HENRIQUE PRETTI. 

 
Proposta: Prestação de Serviços e Consultoria na Área de Dentística 
Coordenador: Profa. Patrícia Valente Araújo 
Departamento: Odontologia Restauradora - ODR 
Período de realização: 01/10/17 a 01/10/20 
Data do parecer: 11/09/2017 
 
HISTÓRICO:  Em 04 de setembro de 2017, recebi designação para emissão de parecer sobre a proposta “Prestação 
de Serviços e Consultoria na Área de Dentística”, coordenada pela Profa. Patrícia Valente Araújo, para o período de 
01/10/2017 a 01/10/2020. Constam da documentação: registro SIEX, cronograma de atividades, planejamento 
financeiro, anexo de autorizações, autorização para gestão, autorização de repasse mensal de taxas, formulário de 
composição da equipe e parecer da Câmara Departamental do Departamento de Odontologia Restauradora. 
 
MÉRITO: Trata-se de proposta a ser desenvolvida para uma empresa mantenedora de instituição privada de ensino 
odontológico em Belo Horizonte, a Equipe de Ensino Anima BH Ltda-ME. A proposta cumpre todas as exigências 
formais e envolve a prestação de serviços e consultoria, através do planejamento pedagógico e execução de aulas 
teóricas e práticas nos cursos de Especialização e Aperfeiçoamento em Endodontia – Dentística, ofertados pela 
Faculdade São Leopoldo Mandic, contribuindo para a formação de recursos humanos na área de Dentística. A equipe 
participante será composta por três docentes da Faculdade de Odontologia da UFMG, lotados no Departamento de 
Odontologia Restauradora, que desenvolverão atividades nos cursos, com carga horária mensal de 4 horas por 
docente, totalizando 12 horas mensais de prestação de serviços e consultoria.  Os docentes atuarão em dias 
alternados e serão remunerados 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  e 
Consultoria na Área de Dentística”, coordenada pela Profa. Patrícia Valente Araújo, para o triênio 2017-2020. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Proposta: EVENTO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DURANTE A GESTAÇÃO NO ENSINO DA GRADUAÇÃO 
Coordenador: Profa. Dra. Lívia Guimarães Zina 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva   Período: Biênio 2017/20120 
 
HISTÓRICO:  Em 11/09/2017 nos foi encaminhada a proposta de Evento Tratamento Odontológico Durante a 
Gestação no Ensino da Graduação para avaliação e emissão de parecer. 
 
Constam do processo do relatório:1)  Registro do SIEX ; 2) Anuências e aprovações e setores da FOUFMG. 

 
MÉRITO: Trata-se e proposta inovadora na FOUFMG que objetiva apresentar pesquisa realizada na FOUFMG sobre 
o conhecimento de alunos sobre o atendimento à gestante durante o curso de graduação, bem como abrir discussão 
sobre o pré-natal odontológico na perspectiva do ensino na graduação e da formação profissional do cirurgião-
dentista.  A proposta envolve a realização de uma mesa de discussão com pessoas relacionadas ao tema com 
duração prevista de 02 horas no anfiteatro da FOUFMG, com acesso gratuito a todos os alunos. 
Na documentação apresentada constam as devidas anuências dos setores da FO envolvidos. 
 
VOTO: Devido ao fato de ser esta uma proposta inovadora e importante na avaliação da formação de nossos alunos, 
sou, s.m.j., a favor da aprovação do evento ora encaminhado. 
 

 
Relatório final: VII Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia – Turma I  
Coordenador: Professor Luiz Carlos Feitosa Henriques  
Departamento: Departamento de Odontologia Restauradora     Período de realização: 04/03/16 a 03/12/16 
 
HISTÓRICO: Em 04 de Setembro de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o “Relatório Final do VII Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia – Turma I para apreciação e emissão de parecer. O relatório final em questão 
refere-se a um Curso de Aperfeiçoamento de abrangência Institucional, tendo a Saúde como área temática principal e 
a Saúde Humana  como linha de extensão, coordenado pelo Professor Dr. Luiz Carlos Feitosa Henriques do 
Departamento de Odontologia Restauradora  (ODR) da Faculdade de Odontologia da UFMG.  No documento 
encaminhado 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 sua análise; prestação de contas; aprovações 



e assinaturas; histórico escolar de cada concluinte; questionário de avaliação preenchido pelos alunos; e registro 
SIEX. 
 
DESCRIÇÃO DO CURSO: Trata-se de um curso de Aperfeiçoamento presencial, em módulos e dois dias ao mês, 
totalizando 220 h/aulas na FO-UFMG. O curso teve como objetivo oferecer ao profissional da área de odontologia 
embasamento técnico científico pertinente a endodontia e áreas correlatas abordando a histologia e fisiologia da 
polpa, procedimentos de proteção do complexo dentina-polpa, diagnóstico e tratamento das alterações pulpares. 
Foram ofertadas 19 vagas e terminou com 18 concluintes, sendo 1 bolsista. 
 
MÉRITO: Trata-se de um relatório de final de curso de Aperfeiçoamento, cuja documentação encaminhada ao relator 
apresenta a comprovação do cumprimento de todas as exigências formais. Apresenta identificação do curso; 
descrição geral do desenvolvimento do curso; sistema de avaliação do aluno; avaliação do curso; resultados obtidos 
na avaliação do curso e sua análise; prestação de contas; aprovações e assinaturas; relação alunos concluintes 
pagantes e bolsista; histórico escolar de cada concluinte; questionário de avaliação preenchido pelos alunos; e 
registro SIEX. 
 
O curso, já tradicional em sua VII turma, se justifica pela possibilidade de propiciar ao clínico geral a oportunidade de 
realizar procedimentos endodônticos cientificamente embasados e com maior experiência e qualidade técnica na 
clínica.  
 
Quanto à metodologia, o curso possibilita a realização de treinamento pré-clínico e atendimento de pacientes e 
grupos de discussões de casos clínicos. A equipe de professores é altamente qualificada para tal. 
 
A gestão financeira está bem descrita, completa e condizente com as normativas institucionais. 
 
A avaliação realizada pelos alunos incluiu 12 participantes. Destes, 83% avaliaram o curso como sendo ótimo e 17% 
como bom. A organização do curso foi avaliada como ótima (50%) ou boa (50%). O conteúdo do curso foi avaliado 
como ótimo (75%) e bom (25%). Os métodos de ensino também foram avaliados como ótimo (67%) e bom (33%). No 
que se refere as expectativas 100% dos alunos consideraram que o curso correspondeu plenamente a as 
expectativas.  
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do “Relatório Final do VII Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia – Turma I”, coordenado pelo Professor Luiz Carlos Feitosa Henriques, do 
Departamento de Odontologia Restauradora (ODR) da Faculdade de Odontologia da UFMG. 

 
Relatório final: IX Curso de Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante - Turma I   
Coordenador: Professor Ivan Doche Barreiros 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica    Período de realização: 10/03/16 a 15/12/16 
 
HISTÓRICO: Em 06 de dezembro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer o relatório final do IX Curso 
de Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante – Turma I, de interesse do Professor Ivan Doche Barreiros, 
realizado no período de 10/03/2016 a 15/12/2016, com carga horária de 240 horas, sendo 75 horas teóricas e 165 
práticas, para o qual foram ofertadas 16 vagas. Os alunos foram avaliados através de atividades teóricas e práticas e 
responderam a um questionário de avaliação final do curso. 
 
MÉRITO: Trata-se de um relatório de final de curso de Aperfeiçoamento, cuja documentação comprova o 
cumprimento de exigências formais. Dos 06 alunos matriculados, 06 concluíram o curso. Todos os alunos foram 
frequentes e aprovados com conceito B (04 alunos) e conceito C (02 alunos). A planilha da FUNDEP e a prestação 
de contas comprovam o recolhimento das taxas regulamentares e que o curso foi encerrado com saldo financeiro 
positivo. No total foram realizados 498 procedimentos, não constando da listagem apresentada o número de coroas 
metalocerâmicas parafusadas. Do total de 06 alunos, 03 responderam ao questionário de avaliação do curso, mas a 
coordenação não menciona o porquê dos alunos não responderem. Dentre os respondentes, 03 afirmaram que o 
curso correspondeu plenamente às suas expectativas, mas todos recomendaram o curso. Não houve sugestões para 
melhoria do curso. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável à aprovação do “IX Curso de Aperfeiçoamento 
em Prótese sobre Implante – Turma I”, de interesse do Professor Ivan Doche Barreiros, realizado no período de 
10/03/2016 a 15/12/2016. 

 
Proposta: Projeto de Extensão PROJETO - PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO À SAÚDE PARA MUNICÍPIOS  DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

Coordenador: Prof. João Henrique Lara do Amaral 

Subcoordenadores: Profa.  Andreia Clemente Palmier; Prof. Carlos Jose de Paula Silva; Prof. Marcelo de Faria; 
Profa. Simone Dutra Lucas; Profa. Maria Ines Barreiros Senna; Prof. Marcos Azeredo Furquim Werneck 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva 
Período de realização: Triênio 2017-2020 



Equipe: Prof. João Henrique Lara do Amaral; Profa.  Andreia Clemente Palmier; Prof. Carlos Jose de Paula Silva; 
Prof. Marcelo de Faria; Profa. Simone Dutra Lucas; Profa. Maria Ines Barreiros Senna; Prof. Marcos Azeredo Furquim 
Werneck 

HISTÓRICO: Este projeto elege como espaço de atuação as ações educativas em saúde bucal e saúde geral, em 

interface com a compreensão de que as condições sociais são determinantes da saúde da população. Sendo assim, 

tem por objetivo desenvolver ações educativas em saúde geral e bucal para a população de 8 municípios do interior 

do Estado de Minas Gerais com a participação dos estudantes do 9o período do curso de Odontologia da UFMG. As 

ações educativas previstas neste projeto terão como pano de fundo o reconhecimento do impacto do ambiente na 

saúde das pessoas, o desenvolvimento de habilidades pessoais que permitam o indivíduo promover a saúde, a 

valorização das ações do serviço voltadas para os aspectos preventivos e educativos, a busca da qualidade de vida, 

a consciência das pessoas sobre a própria saúde e a valorização do território como espaço social que agrupam 

pessoas com características epidemiológicas, culturais e sócio econômicas semelhantes. 

 Será realizado a identificação e reconhecimento de cada município no que tange os aspectos 
socioeconômicos, aspectos demográficos, informações administrativas sobre a gestão do SUS no município, 
caracterização da Unidade Básica de Saúde onde o estudante estará atuando, recursos materiais para a atenção 
odontológica, estrutura física da(s) unidade(s) de atendimento odontológico, identificação dos equipamentos sociais 
do entorno da Unidade Básica de Saúde, das ações, projetos, ações educativas e parcerias em saúde já em 
desenvolvimento no município, etc. A avaliação se dará por meio da apresentação das analises contidas no relatório 
onde deverão ser suficientes para mapear o território, condições favoráveis ou não, atores que poderão ser 
mobilizados, estabilidade e fragilidades para o desenvolvimento do projeto. Além disso, será avaliado a assiduidade 
dos alunos e será realizado um seminário final de discussão. 
 
MÉRITO: O projeto é ofertado desde 2014 e apresenta-se consolidado e fundamentado por normas estabelecidas 
pela Câmara de Extensão da UFMG, além de ser de interesse do departamento. A qualidade técnico-científica do 
corpo docente proporciona o alcance dos objetivos propostos relativos à aquisição de conhecimento e prestação de 
serviços. A parceria da FO/UFMG com as diversas unidades no interior do estado possibilita a inclusão da faculdade 
de odontologia no SUS em diferentes regiões, elevando a capacitação de profissionais e a qualidade do atendimento 
odontológico na comunidade. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável à aprovação do reoferecimento do Projeto de 
Extensão PROJETO - PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO À SAÚDE PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS para o triênio 2017-2020. 
 

 
Reoferecimento de Curso de Aperfeiçoamento: VIII Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia – Turma I  

Coordenador: Professor Luiz Carlos Feitosa Henriques  

Departamento: Departamento de Odontologia Restauradora 

Período de realização: Biênio 2018-2019        

EQUIPE: Luiz Carlos Feitosa Henriques (ODR), Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho (ODR), Ana Cecilia Diniz 
Viana(ODR) e Warley Luciano Fonseca Tavares (ODR) 
 

HISTÓRICO e DESCRIÇÃO DO APERFEIÇOAMENTO: Em 04 de Setembro de 2017, recebi, da secretaria do 
CENEX, a proposta de Reoferecimento de Curso de Aperfeiçoamento “VIII Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia 
– Turma I”, registrada no SIEX sob o nº 100083, para apreciação e emissão de parecer  relativo ao ano de 2018. Este 
curso de aperfeiçoamento vem sendo ofertado desde 2010 e tem por objetivo oferecer ao profissional da área de 
odontologia embasamento técnico científico pertinente a endodontia e áreas correlatas abordando a histologia e 
fisiologia da polpa, procedimentos de proteção do complexo dentina-polpa, diagnóstico e tratamento das alterações 
pulpares. O curso será coordenado pelo Prof. Luiz Carlos Feitosa Henriques do Departamento de Odontologia 
Restauradora (ODR) da Faculdade de Odontologia da UFMG. O curso está estruturado em 03 módulos totalizando 
220 horas, no qual cada 15 horas equivalerá a 1 crédito.  O mesmo será desenvolvido em um período de 12 meses, 
com funcionamento previsto para as sextas-feiras e sábados no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 as 18:00, 
mensalmente.  A forma de avaliação do aluno do curso será durante as atividades práticas de acordo com critérios 
pré-estabelecidos, bem como, através de discussões de casos clínicos. O público estimado será de 18 cirurgiões 
dentistas.  
Nos documentos encaminhados constam: formulário do SIEX; regulamento do curso, plano de gestão financeira, 
anuência do departamento, aprovação do curso pela câmera departamental, ficha de autorização de gestão, 
orçamento/síntese para prestação de contas da FUNDEP e Cronograma das atividades do curso de aperfeiçoamento.   
 
MÉRITO: Trata-se de uma proposta de Reoferecimento de Curso de Aperfeiçoamento: “VIII Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia – Turma I” relevante, que vem sendo oferecida desde 2010 e que viabiliza um 
importante aprendizado cirurgiões dentistas e que se justifica pela possibilidade de propiciar ao clínico geral a 
oportunidade de realizar procedimentos endodônticos cientificamente embasados e com maior experiência e 
qualidade técnica na clínica. A equipe de professores é altamente qualificada para tal. A proposta de reoferecimento 
desse curso de aperfeiçoamento incluiu todas as taxas e contribuições (2% universidade, 8% unidade, 2% 
departamento, 2% fundo de manutenção de projetos, 2 % Fundo de Planejamento Estratégico Departamento, 5% 
CENEX e 3% fundo de apoio às atividades clínicas), bem como a documentação necessária completa. 



 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do Reoferecimento do curso de 
aperfeiçoamento “ VIII Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia – Turma I ”, a ser ofertado no ano de 2018 e, 
coordenado pelo Professor Luiz Carlos Feitosa Henriques do Departamento de Odontologia Restauradora da 
Faculdade de Odontologia da UFMG. 

 
Reoferecimento: X Curso de Aperfeiçoamento de Prótese sobre Implante - Turma I   
Coordenador: Professor Ivan Doche Barreiros 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica    Período de realização: Biênio 2018-2019 
 
HISTÓRICO: Em 06 de setembro de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer o pedido de reoferecimento 
do X Curso de Aperfeiçoamento de Prótese sobre Implante - Turma I , coordenado pelo professor Ivan Doche 
Barreiros, para o biênio 2018-2019. Trata-se de reoferecimento de curso de aperfeiçoamento que se encontra 
atualizado em relação ao SIEX e toda documentação necessária para dar entrada na Pró-Reitoria de Extensão. 
 
MÉRITO: A proposta apresentada demonstra a relevância do curso para os profissionais da área, a comunidade em 
geral e para a extensão da FAOUFMG. Como pode ser observado no Currículo Lattes do coordenador, o curso 
apresenta vínculo ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento, tendo o aluno como 
protagonista de sua formação técnica para obtenção de competências necessárias à atuação profissional e de sua 
formação ciadadã, reconhecendo-se como agente da garantia de direitos e deveres, assumindo uma visão 
transformadora e de compromisso. 
Ressalte-se também a alta qualificação do corpo docente, com grande experiência profissional e publicações 
expressivas em periódicos internacionais.  
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável à aprovação do reoferecimento do “X Curso de 
Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante – Turma I”, de interesse do Professor Ivan Doche Barreiros, para o 
biênio 2018-2019.  
 


