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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE EXTENSÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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: Prof. Marcos Daniel Séptimio Lanza, representante titular do Departamento de Odontologia 
Restauradora, 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. Juliana Vilela Bastos, representante suplente do Colegiado de Pós-
Graduação do Curso de Odontologia, a servidora Elizabeth Soares Teles, representante dos Servidores 
Técnico-Administrativos da FO/UFMG e a representante discente do Diretório Acadêmico Amanda Isabela 
Firmino Gomes.  Justificaram ausência a Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira, subcoordenadora do 
CENEX/FO e a profa. Andréa Clemente Palmier, representante titular do Departamento de Odontologia 
Social Preventiva. Considerando que o representante suplente deste departamento, prof. Marcus Azeredo 
Furquim Werneck, está em férias prêmio, o OSP ficou sem representação nesta reunião. Havendo quórum 
regulamentar a Profa. Patrícia Maria cumprimentou e agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. 
1º ponto de pauta- Informes: a) Eleições para coordenação do CENEX. A profa. Patrícia Zarzar informou 
que o mandato desta coordenação irá encerrar em 17 de janeiro de 2018. De forma a fazer uma transição 
tranquila e considerando o período de férias em dezembro/janeiro, a coordenação decidiu antecipar as 
eleições para o dia 07 de novembro de 2017. Assim que o Edital da eleição estiver disponível, será 
divulgado a todos. b) Justificativa da continuidade do contrato da funcionária Bárbara Thifany de Andrade 
Braga. A profa. Patrícia esclareceu que a funcionária Bárbara foi contratada para cobrir a licença 
maternidade da secretária Érika Talita, e está trabalhando no CENEX desde fevereiro de 2017.  A intenção 
do CENEX é renovar e manter o contrato da funcionária, mesmo com o retorno da secretária Érika. O 
contrato com a menor aprendiz pela Cruz Vermelha, Sandy Nery, encerrou em 16 de junho de 2017. 
Considerando que os novos parâmetros de contratação de um menor aprendiz, como redução da carga 
horária de trabalho do menor, não permitirão ao CENEX renovar o contrato com a Cruz Vermelha, a 
contratação permanente da funcionária Bárbara é necessária para manter o bom funcionamento da 
Secretaria, tendo em vista as crescentes demandas do CENEX. Bárbara ficaria responsável pelo controle 
do sistema INTRANET CENEX, controle e emissão de Certificados e outras atividades. Diante do exposto, 
o Conselho apoiou a renovação do contrato, via FUNDEP, da Funcionária Bárbara, por tempo 
indeterminado. c) Semana do Conhecimento 2017. A profa. Patrícia passou a palavra para a secretária 
Érika Talita, que informou sobre a realização do XX Encontro de Extensão, dentro da Semana do 
Conhecimento, no período de 16 a 20 de outubro de 2017. No entanto, a apresentação dos trabalhos nas 
unidades está prevista para os dias 09 e 10 de outubro; e no dia 18 de outubro ocorrerá a apresentação 
dos trabalhos selecionados no CAD I. A inscrição dos trabalhos iniciou em 21 de agosto de 2017 e irá se 
encerrar no dia 15 de setembro de 2017. Atendendo à sugestão da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, o 
CENEX/FO convocou uma reunião com os coordenadores de extensão e alunos bolsistas/voluntários, no 
dia 23 de agosto, às 13:00 horas, para orientar e buscar a melhoria na qualidade dos trabalhos. Dentre as 
principais orientações sobre a inscrição e apresentação de trabalhos destaca-se que não será aceita a 
inscrição de Caso Clínico, pois não está alinhada com a proposta da Semana de Extensão; não poderá 
ocorrer a inscrição de mais de um resumo por ação de extensão. No caso das atividades que são 
Programas de Extensão, pode ser inscrito 01 único trabalho englobando todo o Programa ou  01 trabalho 
para o programa e 01 trabalho para cada projeto vinculado ao Programa. A secretaria ainda pediu apoio ao 
Conselho, para solicitar ao Colegiado de Graduação da Faculdade de Odontologia, que orientasse aos 
professores a não marcarem atividades avaliativas nos dias de realização da Semana do Conhecimento, 
principalmente nos dias 08, 09 e 18 de outubro, para não prejudicar os alunos que participarão da Semana 
de Extensão, apresentando seus trabalhos. Os membros do conselho apoiaram as orientações.  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 08 de junho 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) Proposta do Projeto de Extensão NAM – Naso Alveolar 
Modelador, coordenado pelo Prof. Henrique Pretti, para o triênio 2017/2020. A Profa. Patrícia apresentou 
o Parecer da Profa. Andrea Palmier, no qual cita que se trata de um projeto que objetiva o atendimento de 
crianças portadoras de fissura labiopalatal antes de completarem o primeiro mês de vida, durante o qual 
será oferecida a técnica do NAM (Naso alveolar molding) que consiste na colocação de aparelho removível 
para melhorar as estruturas da face e palato antes da primeira cirurgia corretiva. A parecerista manifestou 
voto favorável à realização do Projeto. A professora Patrícia Zarzar esclareceu que consta no processo 
todas as anuências dos setores envolvidos no projeto, com as devidas assinaturas. Diante do exposto, os 
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conselheiros APROVARAM a proposta de oferta do Projeto de Extensão supracitado. Item b) 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. A Profa. Patrícia Zarzar passou a 
palavra para a professora Sheyla Márcia, relatora deste processo, que destacou tratar-se de uma proposta 
de acolhimento aos usuários do SUS e de demanda livre que procuram a FOUFMG. Estes pacientes 
passarão por um processo de triagem, com realização de exames clínicos e radiológicos, se necessários, 
e serão encaminhados para realização do tratamento na FAO/UFMG. A proposta se mostrou relevante, 
mas a parecerista apontou a necessidade de esclarecimentos em alguns aspectos da metodologia, 
conforme parecer que segue anexo a esta ata. O Conselho do CENEX decidiu que após os 
esclarecimentos o processo voltará para posterior análise da parecerista para emissão de parecer 
conclusivo. De posse deste parecer final, a coordenação do CENEX irá fazer a aprovação “ad referendum”. 
Item c) Projeto de Extensão Humanização do Atendimento na Faculdade de Odontologia da UFMG, 
coordenado pela Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira, para o triênio 2017/2020. A profa. Patrícia Zarzar, em 
seu parecer sobre este processo, destacou que o grande mérito do Projeto é trabalhar num dos pilares 
fundamentais da extensão, que é a relação dialógica com a comunidade e se manifestou favoravelmente à 
realização da Proposta. O Conselho do CENEX APROVOU o Projeto de Extensão supracitado.  Item d) 
Projeto de Extensão Cuidados com Distúrbios do Sono entre Crianças e Adolescentes, coordenado 
pela profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra, para o triênio 2017/2020. A palavra foi passada para a profa. 
Juliana Vilela, que relatou este processo. A relatora destacou o mérito da proposta que propõe a criação 
de um espaço para atendimento muldisciplinar das desordens do sono. Entretanto, na proposta, não está 
detalhada com clareza a pertinência e relevância do atendimento proposto no que diz respeito às diretrizes 
sociais que devem nortear e distinguir a ações de extensão. Assim, para a aprovação da proposta, foi 
colocado o condicionante de sua adequação quanto ao detalhamento de sua natureza extensionista. Os 
membros do conselho acataram o parecer. Item e) Evento I Circuito de Seminários Integrados do 
Programa Traumatismos Dentários da FOUFMG, coordenado pela Profa. Juliana Vilela Bastos, a ser 
realizado no período de setembro a dezembro de 2017.Este evento está vinculado ao Programa 
Traumatismos Dentários e será discutido no item 5 da pauta. 4º ponto de pauta – APROVAÇÃO DE 
RELATÓRIO FINAL - Item a) Relatório Final do VIII Curso de Aperfeiçoamento Cirúrgico em 
Implantodontia – Turma II, coordenado pelo Prof. Evandro Guimarães Aguiar, realizado no período de 
04/03/2016 a 26/11/2016. 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. 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. 5º ponto de pauta - APROVAÇÃO DE REOFERECIMENTO DE 
PROJETOS/PROGRAMAS DE EXTENSÃO – Neste momento a Profa. Patrícia apresentou as seguintes 
propostas de reoferecimento de Projetos/Programas, para o triênio 09/2017 a 09/2020: Projeto de 
Extensão Clareamento Endógeno e Exógeno, coordenado pelo Prof. Ivan Doche Barreiros; Projeto de 
Extensão Odontogeriatria do Hospital Paulo de Tarso, coordenado pelo Prof. Allyson Nogueira Moreira; 
Projeto de Extensão Teleodontologia, coordenado pela Profa. Simone Dutra Lucas, Projeto de 
Extensão Atendimento Odontológico ao Portador de Necessidades Especiais, coordenado pela 
Profa. Lía Silva de Castilho; Projeto de Extensão Estomatologia Clínica Hospitalar, coordenado pelo 
Prof. Marcelo Drummond Naves; Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte, coordenado pela 
Profa. Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri; PROGRAMA DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO, PESQUISA E 
PRÁTICA EM ENDODONTIA, coordenado pelo Prof. Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho e o respectivo 
Projeto de Extensão Tratamento Endodôntico de Molares e Retratamento, coordenado pela Profa. 
Ana Cecília Diniz; PROGRAMA DE EXTENSÃO TRAUMATISMOS DENTÁRIOS, coordenado pela Profa. 
Juliana Vilela Bastos e seus respectivos Projetos de Extensão: Clínica de Traumatismos Dentários da 
FOUFMG, coordenado pela Profa. Juliana Vilela Bastos, Estágio de Emergências Odontológicas 
Hospital Odilon Behrens, coordenado pelo Prof. Marcelo Drummond Naves,  Atendimento 
Odontológico a Crianças com Traumatismos Dentários na Dentição Decídua, coordenado pela Profa. 
Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Restauração de Dentes Traumatizados, coordenado pelo Prof. 
Rodrigo de Castro Albuquerque; PROGRAMA DE EXTENSÃO PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, 
coordenado pela Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira e seus respectivos projetos de extensão: Promoção 
de Saúde Bucal para Adolescentes, coordenado pela Profa. Andréa Clemente Palmier, Caravana da 
Saúde, coordenado pelo prof. Ricardo Rodrigue Vaz, Escolas Saudáveis, coordenado pela Profa. Viviane 
Elisângela Gomes; PROGRAMA DE EXTENSÃO EM CIRURGIA ORAL PRÉ-PROTETICA, PROTESE 
TOTAL IMEDIATA E OVERDENTURES SOBRE IMPLANTES, coordenado pelo Prof. José Augusto César 
Discacciat e seu respectivo Projeto de Extensão Cirurgia Pré-protética para Confecção de Prótese 
Total Imediata, coordenado pelo prof. José Augusto César Discaciatti. Todos os processos de 
reoferecimento foram analisados e aprovados por pareceristas do Conselho. Após análise dos pareceres 
foi APROVADO o reoferecimento de todos os Programas e Projetos citados neste item de pauta, para o 
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triênio 2017/2020 e os respectivos pareceres se encontram anexos a esta ata. Foi aprovado ainda, neste 
item de pauta, a oferta do Evento I Circuito de Seminários Integrados do Programa Traumatismos 
Dentários da FOUFMG, que está vinculado ao Programa Traumatismos Dentários. 6º ponto de pauta - 
APROVAÇÃO SOLICITAÇÕES DE BOLSA PARA O EDITAL PROEX. Foi apresentado aos presentes 
para conhecimento planilha constando os Programas e Projetos que poderão concorrer ao Edital PROEX 
nº 09/2017, de Fomento de Bolsas de Extensão/2018 para Programas e Projetos de Extensão, nas 
modalidades PBEXT e PBEXT ações Afirmativas. A planilha encontra-se anexa a esta ata. 7º ponto de 
pauta. Outros Assuntos – Telefone institucional para o CENEX. A secretaria do CENEX solicitou ao 
Conselho autorização para adquirir um aparelho celular e um plano anual de internet. A solicitação se 
justifica porque a secretaria do CENEX precisa estar em contato com alunos e coordenadores envolvidos 
com as atividades de extensão, conselheiros do CENEX, bem como com toda a comunidade acadêmica e 
a comunicação via internet e whastapp é uma ferramenta ágil, barata e eficiente para contato e troca de 
informações. O custo para aquisição do aparelho e do plano com internet seria de R$1.109,00, neste 
primeiro ano. Nos anos seguintes o custo seria somente com o plano anual. O Conselho APROVOU a 
solicitação. Diante do crescimento do CENEX, com a constante implementação de novos cursos e 
atividades de extensão, os conselheiros consideraram a possibilidade de aumentar o número de 
representações dentro do Conselho do CENEX. E seria uma forma também de buscar maior proximidade 
com o que realmente ocorre nas atividades de extensão da Unidade, assim sugeriu-se que fossem 
incorporadas ao conselho as seguintes vagas: representantes titulares e suplentes dos Coordenadores de 
Cursos de Aperfeiçoamento, representantes dos Coordenadores de Cursos de Atualização, representantes 
dos Coordenadores de Prestações de Serviços e representantes dos coordenadores de 
Programas/Projetos de Extensão. O CENEX irá buscar a maneira legal de incorporar esta sugestão. 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, 21 de agosto de 2017.   

 
Proposta: Projeto de Extensão NAM- Naso Alveolar Modelador 
Coordenador: Prof. Henrique Pretti 
Departamento: Odontopediatria e Ortodontia     Período de realização: Triênio 2017/2020 
 
HISTÓRICO:   Em 01/06/2017 recebi um email da secretaria do CENEX solicitando que fosse feito o parecer para o 
Projeto de Extensão NAM - Naso Alveolar Modelador 
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: Projeto de Extensão NAM - Naso Alveolar Modelador tem como objetivo o atendimento de crianças 
portadoras de fissura lábio-palatal antes de completarem o primeiro mês de vida. Além dos procedimentos realizados 
durante o tratamento do paciente fissurado, será oferecida a técnica do NAM (naso alvelolar molding) que consiste na 
colocação de aparelho removível para melhorar as estruturas da face e palato antes da primeira cirurgia corretiva. 
Os pacientes serão encaminhados para o projeto pelo SUS, demanda livre e Hospital da Baleia (CENTRARE). Os 
pacientes serão avaliados pela disciplina optativa Odontologia para Bebes da Professora Fernanda Bartolomeo para 
instrução e acompanhamento da saúde oral. Os pacientes serão observados em um mês e 6 meses após a cirurgia 
onde receberão alta do tratamento. 
As ações propostas pelo projeto são importantes para os pacientes uma vez que as fissuras lábio palatais acarretam 
uma série de sequelas que podem acompanhar o portador durante toda sua vida: alterações estéticas, alterações 
funcionais na sucção, deglutição, mastigação, respiração, fonação, audição e alterações emocionais.  
Para o estudante, a participação no projeto 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 Projeto de Extensão NAM - 
Naso Alveolar Modelador, coordenado pelo Professor HENRIQUE PRETTI. 

 

 
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 

HISTÓRICO:  Em 09 de agosto de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, a 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. Constam da proposta o registro SIEX, a aprovação da 
diretoria e a anuência do setor pertinente da FOUFMG. O projeto tem como objetivos gerais criar uma rotina para o 
acolhimento humanizado na FOUFMG, integrando a atuação de discentes de graduação e pós-graduação, docentes 
e a equipe de servidores técnico-administrativos do CASEU. 
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MÉRITO: Trata-se de nova proposta de projeto de extensão que visa acolher os usuários do SUS/BH e de demanda 
livre que procuram a FOUFMG. Estes usuários serão recepcionados diariamente, nos consultórios do CASEU, no 
período de 08:00-12:00 e 14:00-18:00, passarão por um processo de triagem, com a realização de exames clínicos e 
radiológicos (se necessários), sendo posteriormente encaminhados para realização do tratamento nas disciplinas de 
graduação e/ou pós-graduação e projetos ou cursos de extensão. Os alunos de graduação atuarão sob a tutoria de 
professores e monitores de pós-graduação. A avaliação da ação de extensão será realizada mensalmente, através de 
reuniões da equipe, com a apresentação de relatórios. Os usuários preencherão um formulário de satisfação ao final 
do atendimento. A proposta é relevante, por possibilitar o melhor encaminhamento da trajetória do usuário na 
FOUFMG, contribuindo para a otimização do tratamento ofertado na instituição. Apresenta também, importante 
contribuição para a formação acadêmica dos alunos participantes, que poderão acompanhar um grande número de 
pacientes. Entretanto, alguns aspectos da metodologia requerem esclarecimento: 

1- Não há informação em relação ao número e processo de seleção dos alunos participantes.  

2- Consta que apenas usuários que já possuem registro no sistema do CASEU serão encaminhados para 
tratamento nas clínicas da FOUFMG. Os demais serão orientados a procurar uma Unidade de Saúde e/ou 
posterior atendimento especializado via SISREG. Pergunta-se: o projeto não será desenvolvido para 
acolhimento de novos usuários? Como eles estarão registrados no sistema?    

3- Como será a atuação da equipe de coordenação, composta por treze professores? 

4- Na aprovação pela instância competente, consta apenas o nome da professora coordenadora do projeto. 
Considerando que esta aprovação menciona que a participação docente no projeto acontecerá sem prejuízo 
de suas outras atividades acadêmicas e funcionais, seria importante que também fizesse referência aos 
demais docentes da equipe.  

Sugere-se uma revisão do tempo verbal utilizado em parte do projeto, adequando-o a uma proposta futura, que é o 
que se apresenta. 
 
VOTO: Sendo assim, solicito o esclarecimento destes aspectos para posterior análise 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 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. 

 
Relatório final: VIII Curso de Aperfeiçoamento Cirúrgico em Implantodontia - Turma II   
Coordenador: Professor Evandro Guimarães de Aguiar      Departamento: CPC 
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Período de realização: 04/03/16 a 26/11/16   

 
HISTÓRICO: Em 08 de Agosto de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o “Relatório Final do VIII Curso 
Aperfeiçoamento Cirúrgico em Implantodontia – 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. Evandro Guimarães de Aguiar, 
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 
(recursos captados e aplicação financeira); aprovações e assinaturas; histórico escolar de cada concluinte;  formulário 
relação de alunos concluintes; questionário de avaliação preenchido pelos alunos; e registro SIEX. 
 
DESCRIÇÃO DO CURSO: Trata-se de um curso de Aperfeiçoamento presencial, de frequência semanal, com 255 
horas de duração, ministrado na FO-UFMG. As aulas teóricas com 05 horas de duração foram ministradas 
presencialmente, enquanto as aulas práticas, também com 05 horas de duração, foram realizadas no Núcleo de 
Cirurgia (cirurgias) e na Clínica (exames). O curso foi dirigido para o aprendizado do planejamento e execução de 
cirurgias que envolvam o tratamento por meio da implantodontia, atuando na reconstrução dos tecidos moles e 
ósseos e na fixação de implantes osseointegráveis.  Objetiva ainda, apresentar visão básica do planejamento 
protético. Foram ofertadas 18 vagas, com 17 alunos matriculados, sendo 1 bolsista, e 16 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 (recursos captados e aplicação financeira); aprovações e 
assinaturas; histórico escolar de cada concluinte;  formulário relação de alunos concluintes; questionário de avaliação 
preenchido pelos alunos; e registro SIEX. 
 
O curso, já tradicional em sua VIII turma, ofertado de forma anual e ininterrupta, se justifica pela possibilidade de 
propiciar ao cirurgião dentista, especialmente ao clínico geral, a oportunidade de se aprimorar clínica e teoricamente 
no diagnóstico, planejamento e execução da parte cirúrgica da implantodontia, trazendo segurança em sua prática 
diária. Além disto, pode ainda prepará-lo e estimulá-lo a seguir em curso de Especialização na área. Destaque para a 
extensa carga horária de 255h/aula, considerando tratar-se de curso de aperfeiçoamento. Nesta turma, 16 alunos 
concluíram o curso, que ofertou 18 vagas. 
 
Quanto à metodologia, os alunos trabalham em duplas, sempre com orientação e supervisão de um professor 
responsável.  Atuam no diagnóstico, planejamento e instalação cirúrgica de implantes osseiontegráveis, bem como 
em pequenas cirurgias reconstrutivas de enxertos ósseos e gengivais. Como se trata de uma especialidade cujo 
objetivo final é a reabilitação protética do paciente, os planejamentos são realizados em conjunto com o curso de 
Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implantes. Para 2017, em acordo com o Curso de Aperfeiçoamento em Prótese 
sobre Implantes, os alunos que desejarem terão a oportunidade de executar a parte protética dos casos mais 
simples. 
 
Foram realizados 232 procedimentos em 100 pacientes atendidos, com destaque para instalação de 112 implantes. 
Além disto, foram também executadas colocação de cicatrizadores, diversas técnicas de enxertos ósseos e 
gengivais, exodontias e explanação de implantes, bem como consultas iniciais,  triagens e retornos. 
 
A gestão financeira está bem descrita, completa e condizente com as normativas institucionais. As planilhas FUNDEP 
demonstram detalhadamente as receitas e despesas do curso, com a confirmação do recolhimento de todas as taxas 
administrativas de acordo com a resolução 10/95 (Departamento, Faculdade de Odontologia e UFMG), e ainda as 
taxas FUNDEP, CENEX, FMP e fundo de atividades clínicas. Os recursos são oriundos exclusivamente das 
mensalidades dos alunos, enquanto as despesas principais foram para pagamento de bolsas aos professores do 
curso, tanto internos quanto externos (cerca de 60% do total) e para pagamento de taxas (33%). Os recursos 
oriundos dos pagamentos por parte dos pacientes para os tratamentos são descritos na prestação de serviços 
associado ao curso. O saldo, ao final do curso, é positivo, garantindo tranquilidade para início da nova turma. 
 
Em relação à avaliação pelos discentes acerca do curso, 14 dos 16 concluintes atenderam à avaliação online. A 
organização do curso foi avaliada como ótimo/bom por 12 alunos (2 acharam regular); conteúdo como ótimo/bom por 
13 alunos (1 achou ruim); métodos de ensino como ótimo/bom por 13 alunos (1 achou regular); corpo docente como 
ótimo/bom para todos alunos. 13 alunos responderam que o curso atendeu plenamente às expectativas, ao passo 
que para 1 a expectativa foi parcialmente atendida e para 1 não foi correspondida. Apenas 1 aluno não gostaria de 
realizar outro curso na FO-UFMG e não indicaria o curso a colegas. Os comentários, em sua grande maioria, foram 
de elogio ao curso, principalmente para a qualidade das aulas e dos docentes. As poucas críticas deixadas pelos 
alunos, referentes à estrutura física e ao conteúdo protético, foram absorvidas pela coordenação que já atua para 
superá-las. A ausência de climatização do bloco cirúrgico foi tema de queixa, o que tem sido recorrente em todos os 
cursos que o utilizam, e a coordenação tem agido para sensibilizar os órgãos competentes para solucionar a questão. 
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Portanto, percebe-se um curso de alta qualidade, com envolvimento e preocupação dos docentes na ótima condução 
prática e administrativa do mesmo, bem organizado e de alta relevância institucional.   
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do “Relatório Final do VIII Curso de 
Aperfeiçoamento Cirúrgico em Implantodontia – Turma 2",  coordenado pelo Professor Evandro Guimarães de Aguiar, 
do Departamento de Clínica Patologia e Cirurgia Odontológica CPC da Faculdade de Odontologia da UFMG. 

 

Relatório final: Curso Auxiliar em Saúde Bucal (SIEX 100090) 
Coordenador: Professora Lívia Guimarães Zina   
Departamento: OSP     Período de realização: 06/08/2016 a 17/12/2016 
 
HISTÓRICO: Em 05 de Junho de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o “Relatório Final do Curso Auxiliar em 
Saúde Bucal" para apreciação e emissão de parecer. O relatório final em questão refere-se a um Curso de Formação 
de abrangência Institucional, tendo a Saúde como área temática principal e a Saúde Humana como linha de 
extensão, coordenado pela Professor Dra Lívia Guimarães Zina, do Departamento de Odontologia Social e 
Preventiva (OSP) da Faculdade de Odontologia da UFMG.  No documento encaminhado constam: identificação do 
curso; descrição geral do desenvolvimento do curso; sistema de avaliação do aluno; prestação de contas; aprovações 
e assinaturas; relação dos concluintes; e registro SIEX. 
 
DESCRIÇÃO DO CURSO: Trata-se de um curso de Formação de Auxiliares em Saúde Bucal, presencial, com 5 
meses de duração, com frequência semanal e carga horária teórica de 164h e estágio supervisionado prático de 
150h. As atividades teóricas ocorrem de segunda à sexta-feira na sala 4, das 18:30 às 20:30h. As atividades práticas, 
com mínimo de 16h/semanais flexibilizadas de acordo a disponibilidade dos locais e alunos, acontecem de segunda à 
sexta feira no Laboratório de Ortodontia, Laboratório Multidisciplinar, Sala de Interpretação Radiográfica, Centro de 
Saúde da PBH, Clínicas da FO-UFMG,  Núcleo de Cirurgia da FO-UFMG ou CME.  Foram 71 alunos matriculados, 
sendo 7 bolsistas. 3 alunos desistiram, 2 ficaram pendentes pro frequência, totalizando 66 concluintes.  

 
MÉRITO: Trata-se de um relatório de final de curso de Formação em Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), cuja 
documentação encaminhada ao relator apresenta a comprovação do cumprimento das exigências formais. Apresenta 
identificação do curso; descrição geral do desenvolvimento do curso; sistema de avaliação do aluno; prestação de 
contas; aprovações e assinaturas; relação dos alunos concluintes pagantes e bolsistas; histórico escolar de cada 
concluinte; e registro SIEX. Foi anexado ao processo, a síntese do questionário de avaliação do curso preenchido 
pelos alunos e sua análise. 
 
O curso, existente desde meados da década de 1990, se justifica pela necessidade de formação de equipes 
odontológicas para se atingir as metas de elevação dos níveis de saúde bucal da população brasileira. Além disso, há 
uma grande demanda da população pela busca da capacitação profissional que lhes permita a inserção no mercado 
de trabalho, que se torna cada vez mais competitivo e exigente. A busca e necessidade de formação pode ser 
comprovada com a totalidade de vagas ofertadas sendo preenchidas. É ofertado para a população em geral, com 2o 
grau completo. 
 
Quanto à metodologia, o curso busca a inserção do futuro auxiliar na prática odontológica precocemente. É 
organizado em módulos teóricos e práticos, além de contar com um estágio supervisionado em clínicas da própria 
FO-UFMG e extramuros, como Centros de Saúde da PBH. O conteúdo teórico, ministrado por meio de dinâmicas de 
grupos, oficinas e aulas expositivas, é ministrados por docentes da FO-UFMG, docentes e profissionais convidados e 
funcionários do OSP. O estágio é supervisionado pelos funcionários das clínicas da FO-UFMG ou pelo Cirurgião-
Dentista do Centro de Saúde ou do consultório odontológico onde, por ventura, o aluno já esteja inserido. Procura-se 
formar o ASB para desenvolverem juntamente com a equipe de saúde bucal, ações de controle de infecção e 
microbiologia, autocuidado, manipulação de materiais odontológicos, desinfecçãoo, esterilização, acondicionamento 
de material e instrumental, aplicação de ergonomia e manuseio de documentação odontológica. 
 
A avaliação dos alunos é criteriosa, com descrição individualizada da carga horária de estágio e da pontuação e 
aproveitamento em cada área do programa do curso. Ainda, há o registro dos alunos com alguma pendência, seja por 
frequência, horas de estágio ou financeira, explicitando que a entrega do certificado final é condicionada à resolução 
destas questões.  
 
A gestão financeira está bem descrita, completa e condizente com as normativas institucionais. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do “Relatório Final do Curso Auxiliar em 
Saúde Bucal", coordenado pela Professora Lívia Guimarães Zina, do Departamento de Odontologia Social da 
Faculdade de Odontologia da UFMG. 

Reoferecimento: Projeto de Extensão Clareamento Dental 
Coordenador: Prof. Ivan Doche Barreiros 
Subcoordenador: Profa. João Batista Novaes Júnior 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas     Período de realização: triênio 09/2017 a 09/2020 
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HISTÓRICO: Em 09/08/2017 recebi o Memorando CENEX Nº61/2017, solicitando que fosse feito o parecer Proposta 
de Reoferecimento para o Projeto de Extensão Clareamento Dental. 

No Registro no SIEX do Projeto de Extensão número 400559 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 
os resultados. 

Anexos: Anuência e aprovações setores da FOUFMG (assinado, sem data); Modelo e Aprovação da submissão de 
ações de extensão pela câmara departamental, congregação da unidade ou dirigente de órgão (assinado pelo chefe 
de departamento). 

MÉRITO: O Projeto de Extensão Clareamento Dental iniciou sua oferta em 2001, tem como objetivo geral 
proporcionar ao estudante condições para realizar técnicas de clareamento endógeno, exógeno e microabrasão, 
oferecer aos pacientes o tratamento de clareamento dental, além de ampliar as oportunidades de pesquisa. 

No período de funcionamento do projeto, foram publicados quatro artigos científicos e trabalhos apresentados em 
eventos científicos de extensão e pesquisa.  

O projeto apresenta pareceria com outros projetos de extensão da FOUFMG como o de Traumatismo Dentário. 

VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao reoferecimento do Projeto de Extensão 
Clareamento Dental, coordenado pelo Professor Ivan Doche Barreiros, para o triênio 09/2017 a 09/2020. 

 
Reoferecimento: Projeto de Extensão Odontogeriatria do Hospital Paulo de Tarso 
Coordenador: Prof. Allyson Nogueira Moreira 
Subcoordenadora: Profa. Patrícia Valente Araújo J. Gonçalves 
Departamento: Odontologia Restauradora     Período de realização: triênio 09/2017 a 09/2020  
 
HISTÓRICO: Em 09/08/2017 recebi o Memorando CENEX Nº61/2017, solicitando que fosse feito o parecer Proposta 
de Reoferecimento para o Projeto de Extensão Odontogeriatria do Hospital Paulo de Tarso. 
No Registro no SIEX do Projeto de Extensão número 400097 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 
os resultados. 
Anexos: Modelo de aprovação da submissão de ações de extensão pela Câmara Departamental (assinado pelo chefe 
do departamento, Congregação da Unidade ou Dirigente do órgão; Declaração de município, órgão ou comunidade 
atendia, demonstrando interesse no desenvolvimento do programa/projeto; e Autorização para o desenvolvimento do 
projeto, pelo dirigente da unidade ou órgão no qual o projeto será implementado. 
 
MÉRITO: O Projeto de Extensão Odontogeriatria do Hospital Paulo de Tarso iniciou sua oferta em 2009, tem como 
objetivo geral promover ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida de pacientes geriátricos; assim como 
promover um trabalho multiprofissional com enfermeiros e técnicos de enfermagem. 
As ações propostas pelo projeto são importantes para os pacientes que se encontram com alterações 
neurodegenerativas, sequelados de problemas circulatórios ou acidentes traumáticos internados no Hospital Paulo de 
Tarso. 
Para o estudante, a participação no projeto significará uma oportunidade de atuar com outros profissionais em 
ambiente hospitalar e refletir criticamente sobre sua formação profissional. 
No período de funcionamento do projeto, trabalhos foram apresentados em eventos científicos de extensão e dois 
TCC foram desenvolvidos. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao oferecimento do Projeto de Extensão 
Odontogeriatria do Hospital Paulo de Tarso, coordenado pelo Professor Allyson Nogueira Moreira, para o triênio 
09/2017 a 09/2020. 

 

Aprovação de Reoferecimento do Projeto de Extensão: Teleodontologia 
Coordenador: Profa. Simone Dutra Lucas 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva   Período de realização: Ano de 2017     
 
HISTÓRICO: Em 04 de agosto de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, a solicitação de aprovação de 
Reoferecimento do Projeto de Extensão “Teleodontologia da Faculdade de Odontologia UFMG”, iniciado 
preliminarmente como Telessaúde Bucal no ano de 2005, estabelecendo-se como Teleodontologia no ano de 2009, e 
com data de término previsto ao dia 31/12/2017, para apreciação e emissão de parecer. Este projeto atualmente é 
coordenado pela Profa. Simone Dutra Lucas, do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da FO-UFMG. 
Consta da documentação necessária para processos referentes as atividades de extensão junto ao CENEX da FO-
UFMG, listadas: (1)Registro SIEX no 401424; (2)Apresentação e justificativa do projeto; (3)Objetivos gerais e 
específicos; (4)Metodologia; (5)Forma de avaliação da ação de Extensão; (6)Caracterização do público alvo; 
(7)Membros da equipe; (8)Plano de atividades; (9)Plano de acompanhamento e orientação; (10)Processo de 
avaliação; (11)Descrição da infraestrutura física e (12)Informações adicionais. Os resultados do projeto incluem a 
participação de voluntários e bolsistas, financiamento obtido da PROGRAD por meio da PIQEG utilizado na compra 
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de equipamentos, amplitude e abrangência regional com 853 municípios de Belo Horizonte atuantes, arquivos com 
aprox. 120 videotecas e 900 profissionais da área da saúde participantes deste acervo, videoconferências com 
registro de mais de 700 acessos somente no ano de 2016, desenvolvimento de projetos de pesquisa bem como TCC 
envolvidos, e apresentação da atuação do projeto em eventos de extensão. É importante ressaltar que a proposta 
atualizada do projeto para o ano de 2017 apresenta particularidades interessantes como a criação do Núcleo de 
Teleodontologia na FO-UFMG, para melhor aproximação dos membros e a comunidade odontológica; e a proposta 
de criação de disciplina optativa para alunos de graduação e pós-graduação de qualquer área ampliando a 
interdisciplinaridade. Em resumo no documento já consta a aprovação da Câmara Departamental para o 
reoferecimento do projeto de extensão.  
 
MÉRITO: O projeto de extensão em questão é ofertado por um período de aprox. 12 anos para a comunidade 
odontológica e externa, portanto já expressa interação social com experiência a solidez. Vale ressaltar que os 
professores envolvidos são do quadro de docentes da UFMG, apresentando ampla experiência em tele saúde e tele-
educação, além do projeto estar bem fundamentado e organizado quanto as suas atividades de forma geral. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, sou de PARECER FAVORÁVEL à aprovação do reoferecimento do projeto 
de extensão “Teleodontologia” da FO-UFMG, coordenado pela Profa. Simone Dutra Lucas, do Departamento de 
Odontologia Social e Preventiva. 

 
Reoferecimento: Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais 
Coordenador: Professora Lia Silva de Castilho 
Subcoordenador: Professora Vera Lúcia Silva de Resende 
Departamento: Odontologia Restauradora         Período de realização: triênio 2017-2020 
 
HISTÓRICO:  Em 03/08/2017 nos foi entregue o pedido de reoferecimento do Projeto de Extensão Atendimento 
Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais no triênio 2017-2020 para emissão de parecer. Trata-se de 
projeto de extensão que funciona ininterruptamente desde 1996 devido à parceria da FOUFMG com a AMR e com a 
Escola Especial João Moreira Salles. 
 
MÉRITO: O projeto em questão objetiva promover a saúde bucal no universo dos 810 pacientes portadores de 
deficiências neuropsicomotoras na AMR e na Escola Especial João Moreira Salles, promovendo também ações 
coletivas educativas de saúde com o público alvo e seus familiares. Visa ainda oferecer aos alunos de graduação a 
oportunidade de ação junto a um grupo específico de pacientes tanto no quesito do atendimento clínico-cirúrgico 
quanto no estudo aprofundado de suas condições sistêmicas neuropsicomotoras. O projeto encontra-se muito bem 
estruturado do ponto de vista didático, contando com 02 docentes, 02 discentes bolsistas e 01 não bolsista.  
No quesito de produtividade houve a realização de um grande número de atendimentos clínico-cirúrgicos além de 
diversas publicações e apresentações em congressos sobre os resultados obtidos. No plano de atividades previstas 
há, além de atendimentos clínicos, trabalhos de TCC e de mestrado a serem realizados a partir do projeto. 
O pedido de reoferecimento apresenta as devidas assinaturas dos órgãos competentes até então, além de 
declarações por parte da AMR que tem interesse na manutenção do projeto. 
 
VOTO: Devido ao exposto acima, somos, s.m.j., pela aprovação do pedido de reoferecimento do projeto de Extensão 
Atendimento Odontológico aos Pacientes com Necessidades Especiais para o triênio 2017-2020. 
 

 
Proposta Reoferecimento: Projeto de Extensão Estomatologia Clínica Hospitalar 
Coordenador: Prof. Marcelo Drummond Naves 
Subcoordenadores: Prof. Leandro Napier de Souza 
Departamento: Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas     Período de realização: Triênio 2017-2020 
 
HISTÓRICO: O projeto visa estabelecer um mecanismo integrativo entre a FO/UFMG com o SUS/BH, 
proporcionando o diagnóstico precoce de doenças potencialmente fatais ou que produzam séria morbidade. Este fato 
assume impacto considerável, uma vez que o tratamento de lesões malignas iniciais representa menor custo para o 
paciente e para a sociedade. Através da prestação de serviços, atividades de ensino e de pesquisa em ambiente 
hospitalar, o aluno terá uma vivência clínica diferente daquela experimentada na universidade, ampliando o 
conhecimento, a prevenção, o diagnóstico e tratamento precoce do câncer bucal. 
 
MÉRITO: O projeto é ofertado desde 1997 e apresenta-se consolidado e fundamentado por normas estabelecidas 
pela Câmara de Extensão da UFMG, além de ser de interesse do departamento e apresentar carga horária 
compatível com a estrutura do mesmo. A qualidade técnico-científica do corpo docente proporciona o alcance dos 
objetivos propostos relativos à aquisição de conhecimento e prestação de serviços, bem como a produção científica, 
refletida na publicação de diversos artigos em revistas internacionais e nacionais, além de apresentação de trabalhos 
em eventos científicos. A parceria da FO/UFMG com o Hospital Odilon Behrens, possibilitou a inclusão da faculdade 
de odontologia no SUS como local de referência para o diagnóstico e tratamento de lesões benignas e malignas do 
complexo buco maxilo facial, elevando a capacitação de profissionais e a qualidade do atendimento odontológico na 
comunidade. 
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VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável ao reoferecimento do Projeto de Extensão 
Estomatologia Clínica Hospitalar. 
 

 
Reoferecimento: Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte 
Coordenador: Profa. Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri 
Departamento: Odontologia Social e Preventiva      Período de realização: 09/2017-09/2020  
 
HISTÓRICO:  Em 09 de agosto de 2017, recebi para apreciação e emissão de parecer, a proposta de 
Reoferecimento do Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte, coordenado pela Profa. Loliza Chalub Luiz 
Figueiredo Houri, para o triênio 2017/2020. Constam da proposta o registro SIEX, a aprovação das Câmaras 
Departamentais e as anuências dos setores pertinentes da FOUFMG. O projeto tem como objetivos gerais: oferecer 
terapia periodontal de suporte aos pacientes previamente tratados nas disciplinas de Periodontia da FOUFMG, 
registrar e documentar casos clínicos para posterior apresentação em evento científico. O projeto teve início em 1993 
e tem como público alvo, os pacientes que receberam alta nas disciplinas de Periodontia da FOUFMG e necessitam 
de controle periódico de manutenção.  
 
MÉRITO: Trata-se de proposta relevante de reoferecimento de projeto de extensão consolidado na FOUFMG. Os 
resultados gerais confirmam este aspecto, destacando as diversas produções relacionadas ao projeto, que incluem 
uma extensa gama de procedimentos relacionados ao atendimento clínico, o desenvolvimento de trabalhos de pós-
graduação, matérias jornalísticas, artigos científicos, projetos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso 
e a apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos/científicos. A equipe de coordenação é composta por três 
professores da FOUFMG. Além dos professores orientadores, 18 voluntários operadores do 6º ao 10º períodos, dois 
monitores voluntários do 1º ao 3º períodos e uma aluna bolsista de extensão participarão do projeto, que acontecerá 
às terças-feiras, no período de 14:00-18:00 (Clínica 1) e 18:30-20:00 (sala de aula teórica). A metodologia para 
seleção, assim como as atividades a serem desenvolvidas, a forma de avaliação e acompanhamento dos alunos 
participantes estão bem descritas. A proposta abrange de forma inequívoca, as diretrizes de indissociabilidade 
ensino-pesquisa-extensão e apresenta importante impacto na formação de recursos humanos, além da prestação de 
assistência à comunidade.  
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou favorável à aprovação da proposta de Reoferecimento do 
Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte, coordenado pela Profa. Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri, 
para o triênio 2017/2020. 

 
Reoferecimento: “Programa de Educação, Pesquisa e Prática em Endodontia” 
Coordenador: Professor Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho 
Subcoordenadores: Professor Luiz Carlos Feitosa Henriques 
Departamento: Odontologia Restauradora       Período de realização: triênio 09/2017-09/2020 
 
Equipe: Professores Maria Guiomar de Azevedo Bahia, Mara Valadares de Abreu, Ricardo Alves de Mesquita 
Evandro Neves Abdo, Tania Mara Pimenta Amaral e Ana Cecilia Diniz Viana. 
 
HISTÓRICO: Em 18 de agosto de 2017, recebi, da secretaria do CENEX, o “Programa de Educação, Pesquisa e 
Prática em Endodontia” para aprovação de seu reoferecimento no triênio 2017-2018 e emissão de parecer. Do 
programa constam todos os documentos (do Formulário SIEX: identificação do projeto, apresentação/justificativa, 
objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, forma de avaliação da ação de extensão, caracterização do 
público-alvo, plano de atividades previstas, plano de acompanhamento de orientação, processo de avaliação, 
infraestrutura física e logística e equipe envolvida; anuências, autorizações e aprovações) com assinaturas dos 
setores e do departamento de Odontologia Restauradora.  Consta, ainda, o formulário SIEX preenchido do projeto 
vinculado “Tratamento endodôntico de molares e retratamento” coordenado pela Professora Ana Cecília Diniz Viana e 
subcoordenado pelo prof. Luiz Carlos Feitosa, também do Departamento de Odontologia Restauradora ODR da 
Faculdade de Odontologia da UFMG - FO-UFMG. O programa tem as Ciências da Saúde como Grande Área do 
Conhecimento, a Saúde como principal área temática de extensão e a Saúde Humana como linha de extensão.   
 
DESCRIÇÃO: Trata-se de um Programa do Departamento de Odontologia Restauradora e interinstitucional (FO-
UFMG/PBH-Secretaria Municipal de Saúde/Centro de Especialidades Odontológicas), que teve início em 09 de 
outubro de 2008. É desenvolvido com alunos da graduação, mestrado e doutorado As aulas práticas serão realizadas 
nas clínicas da FO UFMG. O programa faz parte de uma ação conjunta que já vem ocorrendo na FO-UFMG fruto de 
acordos firmados com o SUS/BH. Utiliza tecnologia de ponta, empregada em uma disciplina optativa na graduação da 
FO-UFMG, conseguindo, em pouco mais de dois anos, suprimir a demanda reprimida por tratamentos endodônticos 
nesta faculdade. Cabe destacar que o programa consegue aproximar os ensinos de graduação e de pós-graduação – 
ao nível de mestrado e doutorado - e apresenta enorme potencial para a extensão e apropriação desta tecnologia nos 
serviços especializados do SUS. Desde 2011 o Projeto de Extensão “Tratamento Endodôntico de Molares e 
Retratamento” encontra-se vinculado ao supracitado programa. 
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MÉRITO: Trata-se de um Programa desenvolvido há 09 anos na FO UFMG com abrangência e reconhecimento pelos 
trabalhos prestados à comunidade acadêmica e à população. O projeto vinculado tem parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, buscando contemplar o atendimento (especializado) integral das 
necessidades dos pacientes assistidos na rede básica de atenção odontológica do município, além de desenvolver 
pesquisas clínicas, epidemiológicas e colaborar na capacitação de recursos humanos. Apresenta o projeto vinculado: 
“Tratamento endodôntico de molares e retratamento” coordenado pela Professora Ana Cecília Diniz Viana e 
subcoordenador pelo prof. Luiz Carlos Feitosa, também do Departamento de Odontologia Restauradora ODR da 
Faculdade de Odontologia da UFMG - FO-UFMG. O projeto conta com a participação de professores do ODR e de 
professores voluntários, além de contar com uma bolsa PBEXT. 
 
No programa, os alunos de pós-graduação realizam seus respectivos estágios docentes, o que facilita a inter-relação 
graduação/pós-graduação, o que é muito saudável, em nossa avaliação. Através deste trabalho houve a produção de 
relevante material científico apresentado em eventos científicos. 
 
VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima e, s.m.j., sou pela aprovação do reoferecimento do “Programa de Educação 
Pesquisa e Prática em Endodontia”, coordenado pelo Professor Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho e subcoordenado 
pelo prof. Luiz Carlos Feitosa, bem como do projeto vinculado “Tratamento Endodôntico de Molares e Retratamento”, 
coordenado pela Professora Ana Cecília Diniz Viana e subcoordenado pelo prof. Luiz Carlos Feitosa, do 
Departamento de Odontologia Restauradora ODR da Faculdade de Odontologia da UFMG - FO-UFMG. 

 
Proposta: Programa de Extensão Traumatismos Dentários 
Coordenador: Profa. Juliana Vilela Bastos 
Departamento: Odontologia Restauradora   Período de realização: triênio 2017-2020 
 
HISTÓRICO: Em 09 de agosto de 2017 recebi, para avaliar e emitir parecer, o Programa de Extensão Traumatismos 
Dentários. Trata-se de Programa que vem funcionando desde 2004, originário de um projeto que já funciona há 20 
anos nesta Faculdade. 
O programa foi apresentado ao CENEX com todos os projetos vinculados e todos os documentos necessários, 
segundo check-list da secretaria do CENEX. Compõem este programa os seguintes projetos: Estágio de Emergência 
em Odontologia, Restauração de Dentes Traumatizados, Clinica de Traumatismos Dentários da FOUFMG e 
Atendimento Odontológico a Pacientes com Traumatismos na dentição Decídua. Além disto apresenta-se ainda um 
evento vinculado ao programa, I Circuito de Seminários Integrados do programa Traumatismos Dentários da 
FOUFMG. 
 
MÉRITO: Como foi dito, é um Programa com mais de dez anos em atividade nesta Faculdade, já consolidado nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão. Representa um atendimento clinico, referência na cidade de Belo Horizonte. A 
partir do primeiro projeto foi se organizando com vistas a alcançar cada vez mais a integralidade do cuidado, por meio 
de outros projetos que foram se juntando à ação inicial.  
Em função do que vem sendo desenvolvido e do crescimento quantitativo e qualitativo observado até o momento, é 
um programa do qual podem se orgulhar seus participantes, a Faculdade de Odontologia e a própria UFMG.  
 
VOTO: Face ao exposto, s,m,j,, sou pela aprovação do Programa de Extensão Traumatismos Dentários, bem como 
todos os projetos vinculados e o evento agora incorporado.  
 

 

Reoferecimento de Programa de Extensão: Programa de Extensão Promoção de Saúde Bucal 
Coordenador: Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira   
Departamento Propositor: Odontologia Social e Preventiva (DOSP) 
Período de realização: 01/09/2017 a 30/12/2019 
 

EQUIPE: Profa. Efigênia Ferreira e Ferreira (DOSP), Viviane Elisângela Gomes (DOSP), Ana Cristina Borges de 
Oliveira (DOSP), Raquel Linhares Bello de Araújo (Departamento de Alimento da Faculdade de Farmácia-UFMG), 
Andrea Clemente Palmier (DOSP), Camila Megale (Departamento de Alimento da Faculdade de Farmácia-UFMG), 
Ricardo Rodrigues Vaz (ODR), Andrea M. Duarte Vargas (DOSP), João Henrique L. do Amaral (DOSP), Maria Inês 
Barreiros Senna (CPC), Raquel Conceição Ferreira (DOSP), Flávio de Freitas Mattos (DOSP), Mara Vasconcelos 
(DOSP). 
 

HISTÓRICO:  Em 10 de Agosto de 2017, recebi da secretaria do CENEX para análise e emissão de parecer, a 
proposta de reoferecimento do Programa de Extensão Promoção da Saúde da Faculdade de Odontologia – UFMG e 
projetos de extensão vinculados que tem como objetivos: trabalhar a integralidade da atenção a população alvo, 
possibilitar a integração ensino/pesquisa/extensão e produzir impacto positivo na saúde das populações envolvidas. 
Esse Programa teve início no ano 2000 e atualmente reúne projetos de quatro departamentos da UFMG: 
Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Departamento de Odontologia Restauradora, ambos da Faculdade 
de Odontologia, além dos Departamentos de Alimentos (Faculdade de Farmácia) e de Morfologia (ICB), englobando  
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projetos de Extensão da FO-UFMG: Escolas Saudáveis, Caravana da Saúde, Promoção de Saúde Bucal para 
Adolescentes, Promoção da Saúde Bucal para Crianças e Adolescentes com Síndrome de Down, Viva Sorriso: 
promoção de Saúde,  Humanização do Atendimento na Faculdade de Odontologia. O Programa conta com a 
participação de bolsistas e voluntários da graduação, alunos do curso de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva. 
O programa inclui participação de parcerias internacionais como a parceria entre FO-UFMG e a Universidade de 
Córdoba (Argentina) e atualmente conta com uma pesquisa em parceria com a Universidade de Lund (Suécia) que 
está voltada para o conhecimento e reconhecimento das comunidades onde o programa tem atuado. As atividades 
desenvolvidas pelos participantes do programa incluem tanto atividades clínicas individualizadas nas clínicas da FO-
UFMG como atividades coletivas em escolas e comunidades. (Eventos em praças, parques, ruas de lazer e outros) 
em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação de Belo Horizonte, além salas de aulas da FO-
UFMG e laboratórios da Faculdade de Farmácia. As avaliações têm sido realizadas em grupos de trabalhos 
semestralmente e também em seminários. Está sendo discutido atualmente pela equipe de coordenadores de 
projetos de Extensão vinculados a esse programa a avaliação dos pacientes atendidos e locais e comunidades 
envolvidas como proposta para avaliação do impacto de Projetos e programa em andamento. Os alunos participantes 
do programa elaboram planejamento de atividades e metas a serem alcançadas trimestralmente. A produção do 
programa conta com artigos com publicações em revistas de Qualis B1, B4, B3, mais de 40 trabalhos apresentados 
em eventos nacionais e regionais, Dissertações de Mestrado, Tese de Doutorado, Monografias, Trabalhos de 
conclusão de Curso, Livro, Publicações em anais de eventos e disciplinas vinculadas a projeto de extensão.  

MÉRITO: O Programa de Extensão tem grande mérito, pois é um programa que inclui parcerias importantes tanto no 
serviço público (Saúde e Educação), como com outras Faculdades da área da saúde (Faculdade de Farmácia e 
Instituto de Ciências Biológicas) e parcerias internacionais, possibilitando aos alunos participantes uma formação 
diferenciada, reflexiva, crítica e fundamentada em princípios éticos e humanitários, além de viabilizar uma relação 
dialógica com a comunidade. O Programa também conseguiu financiamentos importantes para o desenvolvimento de 
suas atividades (PROEXT 2010 e 2016), além de ser contemplado pela segunda vez pelo edital de Formação em 
Extensão, iniciativa conjunta das Pró-reitoras de Graduação e Extensão. O Programa também apresenta uma 
extensa produção que inclui Artigos, Dissertações de Mestrado, Tese de Doutorado, Livro, Trabalhos de Conclusão 
de Curso, Monografias e publicações em anais de eventos. Desta forma, o Programa de Promoção da Saúde viabiliza 
a inter-relação Ensino/Pesquisa/Extensão fundamental aos programas de Extensões. 

VOTO: Sendo assim, pelo exposto acima, e, s.m.j., sou pela aprovação da proposta de reoferecimento do Programa 
de Extensão Promoção de Saúde Bucal e dos Projetos vinculados. 

Proposta: Reoferecimento do Programa de Extensão em Cirurgia Oral Pré-protética, Prótese Total imediata e 
Overdentures Sobre Implantes 
Coordenador: Prof. José Augusto César Discacciati 
Departamento: Odontologia Restauradora           Período de realização: Triênio 2017-2020 
Equipe: Professores Sérgio Carvalho Costa, Maria Carmen Fonseca Serpa Carvalho, Sérgio Monteiro Lima Júnior, 
Carlos Eduardo Assis Dutra. 
 
HISTÓRICO: Recebi do CENEX/FOUFMG o memorando Nº 64/2017 com a solicitação de parecer da proposta de 
Reoferecimento do Programa de Extensão em Cirurgia Oral Pré-protética, Prótese Total imediata e Overdentures 
Sobre Implantes, e do Projeto de extensão Cirurgia Pré-protética para  Confecção de Prótese Total Imediata, para o 
triênio 2017-2020. O projeto faz parte do programa. 
DESCRIÇÃO: O objetivo do programa é desenvolver atividades assistenciais envolvendo exodontias, adequação 
cirúrgica bucal pré-protética, confecção de prótese total imediata, instalação de implantes e captura de overdentures, 
voltado a alunos de graduação e pacientes da FO-UFMG. A cada semestre serão disponibilizadas 24 vagas para 
alunos do 8º e 9o períodos, cujo processo seletivo acontecerá por meio de entrevistas e análise curricular. O 
programa desenvolverá atividades práticas em uma das clinicas da FO-UFMG às terças-feiras de 18:30 às 21:00 
horas. Aulas teóricas e seminários serão agendados no início e no decorrer do semestre. Há uma carga horária 
mensal de 14 horas. A equipe de trabalho é composta pelos docentes supra-citados e um funcionário. Toda a 
documentação necessária foi apresentada. 
Os projetos de Extensão vinculados a este programa são: 
• Cirurgia Pré-Protética para Confecção de Prótese Total Imediata, coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo 
Assis Dutra (triênio 2017-2020). 
• Prótese Total Imediata, coordenado pelo Prof. Sérgio Carvalho Costa (triênio 2016-2019) 
  
MÉRITO: O programa, assim como o projeto, são interessantes e relevantes. Apresentam potencial de trabalho nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão. Os alunos têm oportunidade de ampliar o conhecimento na área em questão, 
e os pacientes podem se beneficiar de uma terapêutica especializada. 
 
VOTO: Diante do exposto, sou s.m.j., favorável à Reoferta do Programa de Extensão Cirurgia Oral Pré-Protética, 
Prótese Total Imediata e Overdentures sobre Implantes, coordenado pelo  Prof. José Augusto César Discacciati, e do 
Projeto de extensão Cirurgia Pré-protética para  Confecção de Prótese Total Imediata, coordenado pelo Prof. Carlos 
Eduardo Assis Dutra, ambos para o triênio 2017-2020. 
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CONTROLE 

EDITAL PROEX nº 09/2017 

FOMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO/2018 PARA PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 
Nome do proponente Titulo da proposta 

Registro no SIEX 

Bolsas 
CONCEDIDAS 

PBEXT 

Bolsas CONCEDIDAS 
PBEXT – AÇÃO 
AFIRMATIVA 

Bolsas 
SOLICITADAS 

PBEXT 

Bolsas 
SOLICITADAS 

PBEXT – AÇÃO 
AFIRMATIVA 

2017 2018 

Maria Elisa de Souza e Silva PROGRAMA DE EXTENSÃO ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA A PACIENTES 
TRANSPLANTADOS DA UFMG 

500327 0 4 0 5 

Raquel Conceição Ferreira PROGRAMA DE EXTENSÃO ATENÇÃO À SAÚDE 
DE IDOSOS VULNERÁVEIS 

500376 1 1 2 2 

Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho PROGRAMA DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO, 
PESQUISA E PRÁTICA EM ENDODONTIA 

500201 0 0 2 0 

Jose Augusto Cesar Discacciati PROGRAMA DE EXTENSÃO EM CIRURGIA ORAL 
PRÉ-PROTÉTICA, PRÓTESE TOTAL IMEDIATA E 
OVERDENTURES SOBRE IMPLANTES 

500216 0 0 3 0 

Efigênia Ferreira e Ferreira 
PROGRAMA DE EXTENSÃO PROMOÇÃO DE 
SAÚDE BUCAL 

500026 7 0 8 0 

Juliana Vilela Bastos 
PROGRAMAS DE EXTENSÃO TRAUMATISMOS 
DENTARIOS 

500011 8 0 10 0 

Vagner Rodrigues Santos Projeto de Extensão Atendimento de suporte 
odontológico ao paciente com cancer em 
região da cabeça e pescoço. 

400088 2 2 3 3 

Alexandre Fortes Drummond Projeto de Extensão Atendimento de Urgência 
em Ortodontia a Pacientes da FO/UFMG 

400572 0 0 1 0 

Lia Silva de Castilho Projeto de Extensão Atendimento 
Odontológico aos Pacientes com Necessidades 
Especiais 

400042 2 0 2 0 

Soraia Macari Projeto de Extensão Atendimento Ortodôntico 
Para Indivíduos Com Fissuras Lábio-Palatais 

401808 1 0 2 0 

Ivan Doche Barreiros Projeto de Extensão Clareamento Dental 400559 0 0 2 0 

Denise Vieira Travassos Projeto de Extensão de Odontologia Hospitalar 400054 1 0 2 2 

Luiz Cesar Fonseca Alves Projeto de Extensão em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 

400565 0 0 2 0 

Marcelo Drummond Naves Projeto de Extensão Estomatologia Clínica 
Hospitalar 

400069 1 0 2 0 

Wellington Marcio dos Santos Rocha Projeto de Extensão Odontogeriatria do 
Hospital Paulo de Tarso 

400097 2 0 4 0 
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Amália Moreno 
Projeto de Extensão Reabilitação Protética do 
paciente com perda de substância na região de 
cabeça e pescoço. 

401782 1 0 1 0 

Walison Arthuso Vasconcellos Projeto de Extensão Restauração de dentes 
tratados endodonticamente 

401792 0 0 1 0 

Simone Dutra Lucas Projeto de Extensão Teleodontologia 401424 1 0 1 0 

Loliza Chalub Luiz Figueiredo Projeto de Extensão Terapia Periodontal de 
Suporte 

400113 1 0 1 2 

Leandro Napier de Souza Projeto de Extensão Tratamento Cirúrgico 
Odontológico com Laser de Alta Intensidade 

402292 0 0 1 0 

Rodrigo Richard da Silveira Projeto de Extensão TV Dental News 402293 0 0 1 0 

Sheyla Márcia Auad Projeto de Extensão Gerenciamento do Banco 
de Dados do CASEU/OPO 

402660 0 0 1 0 

Patrícia Valente Araújo J. Gonçalves Projeto de Extensão Acolhimento e Orientação 
ao Usuário da Faculdade de 
Odontologia/UFMG 

 0 0 1 0 

Total 28 7 53 14 

 

 

 


