
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos quinze dias do mês de maio 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. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, coordenadora do CENEX/FO, Profa. Andréa 
Clemente Palmier, representante titular do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Prof. 
Guilherme Costa Carvalho Silva, representante titular do Departamento de Odontologia Restauradora, 
Profa. Sheyla Márcia Auad, representante titular do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, Profa 
Maria Elisa de Souza e Silva , representante titular do Colegiado de Graduação do Curso de Odontologia, 
Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira, representante titular do Colegiado de Pós-Graduação do Curso de 
Odontologia, a servidora Elizabeth Soares Teles, representante dos Servidores Técnico-Administrativos da 
FO/UFMG e a representante discente dos Bolsistas Thainá Ângela da Silva Mendes. Justificaram ausência 
a profa. Ana Cristina Borges de Oliveira. Havendo quórum regulamentar a Profa. Patrícia Maria 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião dando as boas vindas à discente, 
Thainá Ângela da Silva Mendes, eleita na última eleição para representantes dos bolsistas e Voluntários de 
extensão, de acordo com o Edital CENEX 029/17. 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 05 de abril de 2017. Os conselheiros tiveram acesso ao conteúdo da ata por e-mail. A ata 
foi aprovada por unanimidade. 3º ponto de pauta- HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM. a) 
Homologação da aprovação “ad referendum” da Proposta do Projeto de Extensão Vídeos Educativos e 
Mídias Sociais em Biossegurança, coordenado pelo Prof. Leandro Napier de Souza, para o triênio 
2017/2020. A profa. Efigênia Ferreira foi a relatora desta proposta e disse que a atividade tem como 
objetivo divulgar conhecimentos atuais relacionados á biossegurança, por meio da mídia eletrônica, de 
forma a alcançar um grande público profissional. Foi estabelecida um parceria com o Centro Universitário 
Newton Paiva, para elaboração dos instrumentos tecnológicos. Diante do exposto a Professora Efigênia 
aprovou a oferta da Atividade. A oferta do Projeto foi aprovada “Ad Referendum” pelo CENEX em 
18/04/2017. E foi aprovado pela Egrégia Congregação em 19/04/2017. A aprovação foi HOMOLOGADA 
pelo Conselho.  4º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE PROPOSTAS. Item a)  Proposta da Prestação 
de Serviços Estética e Reabilitação Oral, coordenado pelo Prof. Eduardo Lemos de Souza, a ser realizado 
no dia 26/05/17.  A Profa. Sheyla foi a relatora da proposta e explicou que o projeto será desenvolvido pelo 
prof. Eduardo Lemos, do Departamento Odontologia Restauradora da FO/UFMG, junto instituição privada 
de Ensino Odontológico em Belo Horizonte (Instituto de Estética e Reabilitação Oral), sendo quatro horas 
mensais. A parecerista se manifestou favorável à aprovação da Proposta e, como sugestão, indica 
renomear para “Prestação de Serviços de Consultoria em Estética e Reabilitação Oral”, ou então, 
“Prestação de Serviços Pedagógicos em Estética e Reabilitação Oral. Diante do exposto, o Conselho 
aprovou a proposta da Atividade Prestação de Serviços de Estética e Reabilitação Oral, coordenada 
pelo Prof. Eduardo Lemos e Souza, para o triênio 2017/2020. Item b) Proposta do Curso de Pequena 
Duração – Desenvolvimento do Letramento Científico Durante o Percurso Formativo do TCC, coordenado 
pela Profa. Raquel Conceição Ferreira, a ser realizado no período de 25/05/17 a 09/06/2017. A parecerista, 
profa. Ana Cristina, relatou que trata-se de um curso de relevância que promoverá uma maior aproximação 
dos estudantes com a metodologia e execução de um Projeto de TCC, abordando os aspectos da 
construção de um projeto de pesquisa, da pesquisa bibliográfica até a elaboração do projeto de TCC. 
Diante do exposto o Conselho aprovou a proposta do Curso de Pequena Duração – Desenvolvimento 
do Letramento Científico Durante o Percurso Formativo do TCC, coordenado pela Profa. Raquel 
Conceição Ferreira. Item c) Proposta Curso de Inverno Placas Oclusais: Aspectos Laboratoriais e 
Clínicos, coordenado pelo Prof. Frederico dos Reis Goyatá, a ser realizado no período de 24 a 27 de 
junho de 2017. A profa. Patrícia apresentou o mérito e o voto do parecerista, Prof. Marcos Werneck, no 
qual destaca que a  proposta deste curso consiste na atualização do conhecimento para o tratamento das 
desordens temporomandibulares (DTMs) com as placas oclusais. O objetivo geral do curso é estudar, 
planejar, indicar e executar as técnicas laboratoriais de confecção e ajuste das placas oclusais. Tem como 
objetivo específico capacitar os participantes do curso a montar os modelos em articulador semi ajustável, 
encerar e ajustar as placas oclusais Em discussão, os membros do Conselho apontaram algumas 
questões pendentes, entre elas formulários de anuências e aprovações com assinatura de membro 
participante da equipe aprovando a atividade; outro ponto importante é que, por se tratar de proposta de 
um curso novo, teria que ter passado por uma discussão na Câmara do Departamento, no entanto a 
aprovação está “ad referendum” do departamento; os conselheiros sugeriram ainda que se consultasse o 
Departamento de Odontologia Restauradora sobre a possibilidade de participação de um ou dois 
professores da área de oclusão. Assim, até que se resolvam estas questões o item foi retirado de pauta. 
Item d) Projeto de Extensão Tratamento Multidisciplinar para Indivíduos com Distúrbios Oclusais, 
coordenado pelo Prof. Frederico dos Reis Goyatá, para o período 2017/2020. A profa. Patrícia Maria 
apresentou o parecer elaborado pelo Prof. Marcos Werneck, fazendo a leitura do histórico e do Mérito. 
Segundo o relator trata-se de um projeto de extensão com objetivo de viabilizar atendimento clínico 
multidisciplinar a pacientes portadores de desordens temporomandibulares (DTMs) e pretende atender 



pacientes dos diversos setores da Faculdade de Odontologia e público externo. O Projeto propõe ampliar 
os conhecimentos dos alunos de graduação em relação ao diagnóstico e tratamento clínico multidisciplinar 
das DTMs, conteúdo que não consta do currículo obrigatório do Curso de Odontologia.  O parecerista se 
manifestou favorável à proposta de oferta do Projeto de Extensão. No entanto, os conselheiros também 
observaram questões pendentes nesta proposta de projeto de pesquisa, também nos formulários de 
anuências e aprovações há assinatura de membro da equipe aprovando a atividade; proposta nova que 
não foi discutida na câmara departamental, mas aprovada ad referendum e  assim como o item anterior, 
apontaram a necessidade de haver alguém do departamento de odontologia restaurado envolvido na 
realização deste Projeto de Extensão, uma vez que estão propondo uma temática que é de outro 
departamento .Também este item foi retirado de pauta. Item e) Evento – Elaboração de livro comemorativo 
sobre formandos e currículos do curso de Odontologia da UFMG, 1907 a 2017, coordenado pela Profa. 
Maria Inês Barreiros Senna, a ser lançado e publicado no contexto das comemorações dos 110 anos da 
FO/UFMG. A profa. Amália Moreno foi a relatora desta atividade e se manifestou favoravelmente a 
execução do Projeto. No entanto, após discussão, os membros do conselho entenderam que “Elaboração 
de livro comemorativo” não pode ser considerado Evento e é necessário elucidar melhor como será a 
metodologia de trabalho dos envolvidos no projeto. Assim, este item também foi retirado de pauta. Item f) 
Evento- Convites de Formatura: representação da História do Curso de Odontologia da UFMG, 
coordenado pela profa. Maria Inês Barreiros Senna , que serão expostos no contexto das comemorações 
dos 110 anos da FO/UFMG. A profa. Patrícia Apresentou o parecer elaborado pela profa. Amália Moreno, 
indicada como relatora também desta proposta. No mérito a parecerista destaca que trata-se de um evento 
de caráter relevante na vertente política, histórica e cultural que pretende proporcionar momentos de 
reflexão, descontração e conhecimento da comunidade interna e externa da FAOUFMG e se manifesta 
favoravelmente á realização da proposta. Diante do exposto, o conselho do CENEX APROVOU a oferta do 
Evento- Convites de Formatura: representação da História do Curso de Odontologia da UFMG, 
coordenado pela profa. Maria Inês Barreiros Senna.  Item g) Evento – Seminário sobre Pesquisa 
Qualitativa Aplicada à Saúde Pública com foco na ‘GROUNDED THEORY’, coordenado pela Profa. 
Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, a ser realizado no dia 23/05/2017. A Profa. Patrícia apresentou o 
parecer elaborado pela Profa. Ana Cristina, que destaca no mérito que o Evento tem como objetivo geral 
discutir o uso e a aplicação da Grounded Theory na pesquisa de saúde pública, com a participação da 
professora do departamento de Ciências Sociais e Saúde Global da Lund University, Maria Emmelin. Será 
aberto ao público interno e externo sem cobrança de taxa de inscrição. A parecerista se manifestou 
favorável à realização do evento. Diante do exposto os membros do conselho APROVARAM a proposta 
do Evento Seminário sobre Pesquisa Qualitativa Aplicada à Saúde Pública com foco na ‘GROUNDED 
THEORY’, coordenado pela Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar. 5º ponto de pauta – 
APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL- Item a)  Relatório Final do Curso de Aperfeiçoamento em 
Ortodontia Preventiva e Interceptativa, coordenado pela Profa. Leniana Santos Neves, realizado no 
período de 22/06/2016 a 05/12/2016. A profa. Patrícia passou a palavra para a parecerista deste processo, 
Profa. Maria Elisa. A Professora destacou que o Processo consta Relatório Final de Curso de 
Aperfeiçoamento, cuja documentação encaminhada apresenta a comprovação do cumprimento de todas 
as exigências formais, mas em relação à análise das questões financeiras, ela encontrou dificuldades, pois 
as informações inicialmente apresentadas não permitiram uma análise objetiva. Para sanar as dúvidas 
procurou pessoalmente a coordenação financeira do Curso, a Senhora Alfa, para que pudesse entender os 
números apresentados e o fluxo financeiro. A relatora identificou algumas falhas nos dados lançados nos 
formulários do Relatório, erros que serão sanados com a substituição dos formulários. Na avaliação pelos 
alunos o curso foi muito bem avaliado e recomendado. A relatora concluiu pela aprovação do Relatório 
Final. Diante do exposto os membros do Conselho deliberaram pela aprovação do Relatório Final do 
Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia Preventiva e Interceptativa, coordenado pela Profa. 
Leniana Santos Neves. Item b) 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. Este item foi retirado de pauta, pois não foi entregue o parecer referente ao processo. Item c) 
Relatório Final do XVI Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 
coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra, realizado no período de 03/03/16 a 01/12/16. A profa. 
Patrícia passou a palavra para o Prof. Guilherme Costa C. Silva, parecerista do processo e destacou que 
se trata de um Relatório Final de curso de Aperfeiçoamento, com toda a documentação comprobatória do 
cumprimento de todas as exigências formais para o curso. O Curso é tradicional e já está em sua XVI 
turma e se justifica pela possibilidade de propiciar ao clínico geral a oportunidade de aprimoramento da 
prática e da teoria no diagnóstico, planejamento e execução de cirurgias orais menores. A gestão 
financeira do curso está bem descrita e detalhada, de acordo com as normas institucionais. Sugeriu que a 
coordenação do curso estimule a participação dos alunos nos questionários de avaliação. O Professor 
Guilherme Costa conclui pela aprovação do Relatório Final. Diante do exposto, o Conselho do CENEX 
APROVOU o Relatório Final do XVI Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial, coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo Assis Dutra.   6º ponto de pauta – 
OUTROS ASSUNTOS – Item a) Proposta de Oferta do Evento – I Simpósio da TV Dental News, 
coordenado pelo Prof. Guilherme Costa Carvalho Silva, a ser realizado no período de 13 a 15 de setembro 



de 2017. A profa. Efigênia Ferreira, parecerista, relatou que se trata de evento a ser realizado na 
Faculdade de odontologia com vistas a promover uma atualização científica dirigida ao público interno e 
externo, incluindo estudantes de graduação, pós-graduação, professores e profissionais do sistema público 
e privado. O Evento está vinculado ao Projeto de Extensão TV Dental News. A Profa. Efigênia manifestou 
seu voto pela aprovação da realização do Evento. Diante do exposto os conselheiros APROVARAM o 
Evento I Simpósio da TV Dental News, coordenado pelo Prof. Guilherme Costa Carvalho Silva. 
Neste ponto foram citados assuntos que não constam na pauta por terem sido incluídos depois do 
fechamento da mesma.  Proposta do Curso – Capacitação em Métodos de Pesquisa e Produção do 
Conhecimento, coordenado pela Profa. Isabela Almeida Pordeus, para o biênio 2017/2019. A 
coordenadora do CENEX pediu permissão aos Conselheiros para incluir na pauta discussão sobre a 
Proposta do Curso de Capacitação Métodos de Pesquisa e Produção do Conhecimento, coordenado pela 
Profa. Isabela Almeida Pordeus, mesmo sem ter passado por parecerista. Explicou que se trata de 
proposta de curso que engloba os Cursos de Verão ofertados em fevereiro deste ano. Nesta proposta, 
planejada e coordenada pelo Colegiado de Pós-Graduação, serão ofertados 05 cursos: Bioestatística, 
Pesquisa Qualitativa, Métodos Biológicos de Investigação em Odontologia, Revisão Sistemática e Oficina 
para Produção de Artigos. O objetivo do curso é capacitar estudantes, professores e profissionais de 
saúde em áreas específicas da pesquisa científica e produção de conhecimento. Diante do exposto pela 
coordenadora, os conselheiros aprovaram a oferta do Curso Capacitação em Métodos de Pesquisa e 
Produção do Conhecimento, coordenado pela Profa. Isabela Almeida Pordeus. Para encerrar, foi 
proposta a palavra franca, não houve manifestações. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente 
da reunião agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a sessão, da qual eu, Isabel Cristina da 
Silva Venceslau, secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela coordenadora. A 
assinatura dos demais conselheiros encontra-se registrada em livro próprio. Belo Horizonte, 15 de maio de 
2017.   

 
Parecer: Produção de vídeos educativos e mídias sociais em biossegurança. 
Coordenador: Prof. Leandro Napier de Souza 
Departamento: Clinica Patológica e Cirurgia Odontológica 
Período de realização: maio de 2017 a abril de 2020       
 
HISTÓRICO: O projeto Produção de vídeos educativos e mídias sociais em biossegurança tem a intenção de 
divulgar entre profissionais e estudantes da odontologia, aspectos atuais da biossegurança, por meio da mídia 
eletrônica. Está sendo estabelecida uma parceria com o Centro Universitário Newton Paiva, para a elaboração dos 
instrumentos tecnológicos, já que lá existe um laboratório pronto para esta finalidade, disponível para esta parceria. O 
projeto será estendido internamente professores, funcionários e alunos das duas Faculdades de Odontologia e pelo 
alcance do instrumento, para profissionais do mercado de trabalho. O projeto conta com a participação da Profa. Ana 
Cristina Rodrigues Antunes de Souza, do Centro Universitário Newton Paiva. 
 
MÉRITO: A proposta apresenta um esforço dos professores envolvidos em divulgar conhecimentos atuais, 
relacionados à biossegurança, por meio de metodologia de longo alcance, com a preocupação de alcançar um 
grande público profissional, de maneira atual e interessante. No cronograma estão descritas as etapas da concepção 
do material com base científica até sua divulgação.  
O projeto precisa de alguns pequenos acertos de forma que poderão ser feitos, sem prejuízo do mérito.   
 
VOTO: face ao exposto e s.m.j., sou pela aprovação do Projeto Produção de vídeos educativos e mídias sociais 
em biossegurança. 
 

 
Oferta: Prestação de Serviços Estética e Reabilitação Oral 
Coordenador: Prof. Eduardo Lemos de Souza 
Departamento: Odontologia Restauradora - ODR 
Período de realização: 26/05/17 a 26/05/20 
Data: 28/04/17 

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. A única 
sugestão que este parecerista faria à proposta seria em relação à sua denominação. No formato atual, sugere que o 
objetivo da mesma possa ser a prestação dos serviços odontológicos de estética e reabilitação oral em si, vinculando 
a proposta, aos pacientes. Sugiro renomear para “Prestação de Serviços de Consultoria em Estética e Reabilitação 
Oral”, ou então, “Prestação de Serviços Pedagógicos em Estética e Reabilitação Oral.”. 
 
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. 

 

 
Proposta: Curso de Pequena Duração – Desenvolvimento do Letramento Científico Durante o Percurso Formativo do 
TCC 
Coordenador: Raquel Conceição Ferreira 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva 
Período de realização: 26 de junho de 2017 

HISTÓRICO: Em 17 de abril de 2017, recebi da secretaria do CENEX, a solicitação de aprovação da oferta do curso 
“Desenvolvimento do Letramento Científico Durante o Percurso Formativo do TCC”, a ser realizado no dia 26 de maio 
de 2017, para apreciação e emissão de parecer. Será coordenado pela Profa. Raquel Conceição Ferreira, do 
Departamento de Odontologia Social e Preventiva da FO-UFMG. O curso em questão refere-se à apresentação das 
fases de uma pesquisa nas principais bases de dados (Scielo, PubMed e portal de periódicos Capes). O curso visa 
ampliar o contato do estudante com textos científicos que constituirão a fundamentação teórica do projeto de TCC. 
Os professores envolvidos discutirão a estrutura do projeto de TCC No documento encaminhado consta: identificação 
do curso, coordenação e equipe envolvida, plano de atividades e anuências dos setores envolvidos e Câmara 
Departamental do Departamento de Odontologia Social e Preventiva. 
 
MÉRITO: Trata-se de um curso de relevância para os envolvidos, tendo como público alvo os alunos da FO-UFMG. O 
curso promoverá uma maior aproximação dos estudantes com a metodologia e execução de um projeto de TCC. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação do curso “Desenvolvimento do Letramento 
Científico Durante o Percurso Formativo do TCC”, a ser realizado no dia 26 de junho de 2017, sob a coordenação da 
Profa. Raquel Conceição Ferreira, do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da FO-UFMG.   
 

 
Aprovação de evento: Convites de formatura: representações da história do curso de Odontologia da UFMG 
Coordenador: Maria Inês Barreiros Senna 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas. 
Período de realização: Ano 2017       

HISTÓRICO: Em 25 de abril de 2017, recebi da secretaria do CENEX, a solicitação de aprovação do evento 
“Convites de formatura: representações da história do curso de Odontologia da UFMG”, iniciado no dia 10/04/2017 e 
com ata de término previsto para o dia 31/12/2017, para apreciação e emissão de parecer. Este evento será 
coordenado pela Profa. Maria Inês Barreiros Senna, do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas 
da FO-UFMG. O evento em questão refere-se à realização de uma exposição comemorativa dos convites de 
formatura dos estudantes do curso de Odontologia no período compreendido entre 1907 a 2017; direcionado à 
comunidade acadêmica, que envolve toda a FO-UFMG. Os produtos do evento permitem resgatar e divulgar uma das 
importantes referências do término de conclusão de um curso de Odontologia que são os convites da solenidade de 
formatura, dentro de um contexto social historicamente pertencente à FOUFMG. A metodologia do evento aborda a 
pesquisa bibliográfica e documenta junto a arquivos pessoais e familiares dos ex-alunos do curso de Odontologia da 
UFMG com o apoio do CRO-MG, e pedido de envio deste material em formato digital para endereço eletrônico 
específico do evento seguido da organização do material obtido cronologicamente de acordo com distintos marcos 
históricos, impressão do material e divulgação física e digital em redes sociais da FOUFMG. Em resumo no 
documento encaminhado consta: identificação do evento, coordenação e equipe envolvida, plano de atividades, 
anuências dos setores envolvidos e aprovação “AD REFERENDUM” do chefe do Departamento de Clínica, Patologia 
e Cirurgia Odontológica. 
 
MÉRITO: Trata-se de um evento extensionista, de valor relevante na vertente política, histórica e cultural, de forma a 
estimar a instituição de ensino fortemente solidificada ao longo dos anos. A proposta pretende proporcionar 
momentos de reflexão, descontração e conhecimento a alunos, docentes e técnico-administrativos, e de forma geral 
ao público alvo da UFMG. Sendo assim parabenizo a iniciativa a coordenadora e o apoio de todos os demais 
envolvidos (docentes, servidores e alunos) na realização do evento e tenho certeza que será um sucesso. O evento 
será divulgado nos espaços físicos da FO-UFMG, bem como em redes sociais. Adicionalmente a equipe pretende 
apresentar os produtos na Semana do Conhecimento da UFMG e outros eventos científicos. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, sou de PARECER FAVORÁVEL à aprovação do evento “Convites de 
formatura: representações da história do curso de Odontologia da UFMG”, coordenado pela Profa. Maria Inês 
Barreiros Senna, do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas da FO-UFMG. 

 
Proposta de oferta do Evento – Seminário sobre Pesquisa Qualitativa: GROUNDED THEORY 
Coordenador: Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar 



Subcoordenadores: Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira, Isabela Almeida Pordeus 
Departamento: Odontopediatria e Ortodontia         Período de realização: 23/05/2017 
 
HISTÓRICO: Em 02/05/2017 recebi da secretaria do CENEX: O memorando No. 31/ 2017 da profa. Ana Cristina 
Borges de Oliveira; O Anexo de Anuências e Aprovações Setores da FOUFMG; O Registro no SIEX do Evento. No 
documento encaminhado constam: a caracterização do evento; descrição: apresentação e justificativa, objetivos 
gerais e específicos, a metodologia, a forma de avaliação da ação. 
 
MÉRITO: O evento Seminário sobre Pesquisa Qualitativa: GROUNDED THEORY tem como objetivo geral discutir 
o uso e a aplicação da Grounded Theory na pesquisa de saúde pública. O evento terá duração de 3 horas e será 
realizado no dia 23/05 com a participação da professora do departamento de Ciências Sociais, Medicina e Saúde 
Global da Lund University, Maria Emmelin.  
 
O evento será aberto para público interno e externo sem cobrança de taxa de inscrição. 
 
A proposta do SIEX está completa e descreve adequadamente o evento. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao oferecimento do Evento Seminário sobre 
Pesquisa Qualitativa: GROUNDED THEORY, coordenado pela Professora Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar. 

 

 
Relatório final: XVI Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Turma II   
Coordenador: Professor Carlos Eduardo Assis Dutra   
Departamento: CPC      Período de realização: 03/03/16 a 01/12/16 
 
HISTÓRICO: Em 03 de Maio de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o “Relatório Final do XVI Curso 
Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Turma II" 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. Carlos 
Eduardo Assis Dutra, do Departamento de Clínica Patologia e Cirurgia Odontológica (CPC) 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, de frequência semanal, com 204 
horas de duração, ministrado na FO-UFMG. As aulas teóricas com 03 horas de duração foram ministradas 
presencialmente e à distância pela plataforma Moodle. As aulas práticas, com 04 horas de duração, foram realizadas 
no Núcleo de Cirurgia dentro dos critérios de biossegurança e com equipamentos adequados. O curso foi dirigido 
para o aprendizado de diagnóstico, planejamento e execução de pequenas cirurgias ambulatoriais, além de ampliar 
os conhecimentos dos alunos nas áreas de traumatologia facial e cirurgia das anomalias de desenvolvimento dos 
maxilares.  Foram ofertadas 22 vagas, com 16 alunos matriculados, sendo 1 bolsista, e 14 concluintes. 
 
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 XVI turma, se justifica pela possibilidade de propiciar ao clínico geral a oportunidade de 
se aprimorar clínica e teoricamente no diagnóstico, planejamento e execução de cirurgias orais menores 
ambulatoriais, trazendo segurança em sua prática diária. Além disto, pode ainda prepará-lo e estimulá-lo a seguir em 
curso de Especialização/Residência na área.  
 
Quanto à metodologia, o curso possibilita a realização e o acompanhamento de cirurgias orais menores e casos 
clínicos, com diagnóstico, planejamento, execução e discussão dos mesmos. A equipe de professores é altamente 
qualificada para tal. 
 
Foram realizadas 292 cirurgias em 192 pacientes entre inclusões dentais, endodônticas; pré-protéticas; 
odontopediátricas; e para finalidade ortodôntica. Ponto positivo a destacar é que não há custos para os pacientes, 
uma vez que são procedimentos cobertos pelo SUS. 
 
A gestão financeira está bem descrita, completa e condizente com as normativas institucionais. 
 
Em relação à avaliação realizada pelos alunos, ao contrário do último curso quando 8 dos 9 alunos frequentes 
responderam ao questionário, no presente apenas 1 discente atendeu à avaliação. Este determinado aluno tomou 
conhecimento do curso pelo site do Cenex e avaliou o Cenex, Fundep, Outros setores da FO-UFMG, Organização do 
Curso, Infraestrutura, Conteúdo, Métodos de Ensino e Corpo Docente como Bons. O curso correspondeu 



parcialmente à sua expectativa, recomendaria o curso para algum conhecido e gostaria de realizar outros cursos da 
FO-UFMG.  
 
Sugere-se que a Coordenação do Curso estimule a participação dos alunos nos questionários de avaliação. Ainda, no 
último parecer, solicitou-se à Coordenação a descrição quantitativa de cada procedimento realizado pelos alunos, 
bem como a definição do horário das aulas teóricas e práticas, o que não foi fornecido.  Reforça-se essa sugestão. 
Atenção também deve ser dada aos Docentes constantes nos quadros de avaliação dos alunos, que diferem 
daqueles constantes no Registro SIEX. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do “Relatório Final do XVI Curso de 
Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial",  coordenado pelo Professor Carlos Eduardo Assis 
Dutra, do Departamento de Clínica Patologia e Cirurgia Odontológica CPC da Faculdade de Odontologia da UFMG. 
 

 
Parecer: I Simpósio da TV Dental News. 
Coordenador: Prof. Guilherme Costa Carvalho Silva 
Departamento: Odontologia Restauradora 
Período de realização: maio de 2017 a abril de 2020 
Data: 15/09/2017 
HISTÓRICO: Trata-se de evento cientifico a ser realizado na Faculdade de Odontologia -UFMG, no período de 15 a 
17 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.   



 



 


