
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 1 
DE ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 30/03/2021. 2 

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2021, às 08:30 horas, através da plataforma Teams, 3 
reuniu-se virtualmente o Colegiado de Graduação em Odontologia da FAO UFMG, sob a 4 
presidência de sua Coordenadora, Profª. Drª. Carolina Nemesio de Barros Pereira. Presentes à 5 

reunião os senhores membros, Profª. Drª. Najara Barbosa da Rocha (Subcoordenadora); Prof. Dr. 6 
Flávio de Freitas Mattos, titular (OSP); Profª. Drª. Fernanda de Morais Ferreira, titular (SCA); Profª. 7 
Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, titular (ODR); Prof. Dr. Herbert Haueisen Sander, 8 
titular (ODR); Profª. Drª Mila Fernandes Moreira Madeira, titular (ICB); Prof.  Dr. Warley Luciano 9 

Fonseca Tavares, suplente (ODR); Prof. Dr. Luis Fernando Morgan dos Santos Alves, suplente 10 
(ODR); Profª. Drª. Silvia Ferreira de Sousa, suplente (CPC). Participou ainda o convidado, Prof. 11 
Dr Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu, presidente da Comissão de Monitoramento da 12 
COVID-19. Os professores Glauber Ferreira Santos da Silva (ICB) e Fabiana Vargas (OSP) 13 
justificou ausência. Havendo quorum regulamentar, a Sra. Presidente abriu a sessão. Informes: 14 

O Professor Mauro apresentou os resultados da Comissão de Monitoramento (Monitora COVID) 15 
e da pesquisa ação sobre a avaliação da COVID-19 realizada durante 8 semanas no semestre 16 
2020/2 na FAO UFMG para o planejamento e acompanhamento do retorno seguro das atividades. 17 
O protocolo foi rigidamente controlado, uma vez que a atividade odontológica traz grande risco 18 

ocupacional e pela necessidade de evitar surtos. O protocolo de biossegurança seguido na clínica 19 
de urgência pelos docentes, servidores técnico-administrativos, alunos e pacientes foi considerado 20 
efetivo. Entretanto, o acompanhamento mostrou que quando houve feriados ou datas festivas 21 

entre as atividades práticas ou quando o cenário epidemiológico piorou, houve aumento dos 22 
índices de contaminação dos estudantes e profissionais acompanhados. Ele trouxe que a 23 
preocupação maior é nas atividades fora da clínica, que podem trazer maior risco em relação à 24 
contaminação da COVID-19 e a problemática do acompanhamento de funcionários terceirizados, 25 

que aderem de maneira falha aos protocolos e não tem apoio da empresa terceirizada em caso 26 
de suspeita ou de detecção da doença. Prof. Mauro abriu espaço para questionamentos. Profª.  27 

Carolina questionou se seria viável, se for seguro, alocar um docente para cada duas duplas de 28 
aluno, em função do número de docentes, visto que temos 20% autorizados para ocupação das 29 
clínicas, mantido para 2021/1. Prof Mauro disse que poderia ser viável após maior estudo e nova 30 

deliberação da COBIO, mas não pode ocorrer o excesso de adequações ao protocolo proposto. 31 

Informou ainda que para 2021/1 não haverá a testagem rápida das pessoas, será mantido um 32 

controle ambiental pelo Prof. Ricardo Santiago, em parceria com o ICB. Prof. Mauro, como 33 
presidente, colocou a comissão de monitoramento à disposição para a consulta do Colegiado, se 34 

despediu e foi para a reunião do CAEC que aconteceu no mesmo dia. Profª. Carolina informou o 35 
desligamento dos membros da presidência do NDE, Professoras Elen Oliveira e Cláudia Borges 36 
Brasileiro, e esclareceu o ocorrido sobre o cancelamento do edital do NDE. Pauta: Item I. 37 
Aprovação da ata da reunião de 12/03/2021 - Foi realizada a leitura da Ata da reunião, que foi 38 

corrigida e aprovada por unanimidade. Item II. Aprovação do novo Edital para membros do 39 
NDE – O texto do edital foi lido. Foi discutida a necessidade de aumento do número de membros 40 
do NDE para 10 pela intensidade e aumento no volume de trabalho pela pandemia e a 41 
necessidade de valorização do trabalho dos membros suplentes, que o trabalho sempre foi no 42 
mesmo volume dos membros titulares. Após amplo debate, foi colocada em votação a proposta 43 

de abertura de um novo edital para a seleção de dez membros efetivos para o NDE, aprovada por 44 

unanimidade. Flavio explicou sobre a necessidade da eleição se estender por 45 dias, por ser 45 

normativa da UFMG para evitar a votação no período de férias. Todos aprovaram. Item III. 46 
Avaliação da oferta de disciplinas aprovadas pelo NDE para 2021 – plano de trabalho – Profª. 47 
Carolina Nemesio apresentou a carta que foi recebida pela Coordenação do Estágio em Saúde 48 
Coletiva (Internato), explicou os detalhes do documento e que foram inseridos os argumentos 49 
apresentados neste documento na proposta de reoferta de disciplinas. Explicou que não recebeu 50 

do NDE o documento sobre a aprovação ou não do desmembramento das disciplinas de próteses 51 
removíveis (ODR 051 e ODR052). Foi consenso a não oferta das disciplinas ODR051 e ODR052 52 
no formato desmembrado em 2021/1. Além de não terem sido apreciadas pelo NDE, justificou-se 53 
o risco de haver prejuízo no aprendizado, visto que não há previsão de oferta da parte prática 54 
devido à peculiaridade dos pacientes das clínicas de próteses removíveis. A prática ainda será 55 
ofertada no mínimo daqui há um ano devido a orientação da Prograd, assim será melhor pensar 56 
nesta possibilidade no próximo semestre, dentro do estudo maior de reforma emergencial do 57 

currículo, se for necessário. A proposta foi aprovada por unanimidade. A Profª. Rogéli trouxe a 58 
problemática de sua disciplina, Fundamentos da Odontologia Restauradora, que já havia sido 59 



anteriormente aprovada pelo NDE e na reapresentação teve a aprovação condicionada a alguns 60 
ajustes que a professora considerou não serem pertinentes. Após discussão, decidiu-se solicitar 61 

ao NDE a elaboração de um documento modelo de plano de ensino para orientar os docentes na 62 
sua construção de forma padronizada e objetiva a ser repassado para os departamentos. Item IV. 63 
Consulta sobre divulgação de projetos de pesquisa para os discentes – A Profª. Carolina 64 

pediu ajuda para resolver a demanda sobre a quantidade excessiva de solicitação de divulgação 65 
de pesquisas para os discentes que são enviadas ao Colegiado. Após discussão, os membros 66 
chegaram a um consenso que esta demanda não é atribuição legal do Colegiado, sendo decidido 67 
assim que somente serão divulgadas pesquisas da UFMG.  Será criado um formulário digital para 68 

envio de documentos comprobatórios para averiguar se os preceitos éticos estão sendo 69 
respeitados e esta demanda será analisada pelos os membros do Colegiado de forma ordenada, 70 
a partir de uma lista de pareceristas. As demais pesquisas serão orientadas a procurar outros 71 
veículos de divulgação na instituição ou na UFMG. Item V. Consulta sobre estágios não 72 
obrigatórios – A Profª. Najara trouxe a demanda de duas turmas da graduação (turma 160 e 161) 73 

e de outros alunos individualmente sobre os pedidos de estágio não obrigatório e discorreu sobre 74 
a legislação em relação ao estágio. Prof. Flávio fez as complementações. O assunto foi discutido 75 
e ficou decidido em consenso que o estágio seria possível se for pertinente para a formação do 76 
profissional segundo as diretrizes curriculares de graduação em odontologia e o projeto 77 

pedagógico do curso, respeitando todos os aspectos legais para o estágio não obrigatório (Lei 78 
11.788/2008 e Resolução UFMG n. 02/2009, Portaria UFMG nº 1819, de 18 de março de 2020 e 79 
Ofício Circular Nº 6/2020/Prograd-GAB-UFMG). Deve ser observada a documentação completa 80 

que é indicada na legislação, além da existência de convênio entre o estabelecimento e a UFMG 81 
e presença de profissional supervisor e professor orientador da FAO UFMG.  A professora Najara, 82 
com a colaboração das professoras Rogéli e Carolina, ficou responsável pela elaboração de um 83 
documento a ser encaminhado como resposta formal a estas demandas. Item VI. Edital para 84 

seleção de 2 alunos para evento da DRI Summer School on Brazilian Studies 2021. proc. sei 85 
23072.214651/2021-70. em anexo) – O Edital passado foi lido, corrigido e aprovado por todos, 86 

sendo que nomes de docentes da FAO UFMG foram levantados e serão convidados para a 87 
participação da comissão de seleção, caso não estejam de férias no período previsto para a 88 
seleção, entre 26 e 29 de abril de 2021 (3 titulares e 1 suplente). Outros assuntos:  Foi 89 

comunicada a demanda do discente Matheus Bastos, que solicitou antecipação de colação de 90 

grau. Foram encaminhados dois e-mails solicitando o deferimento pois já tinha oportunidade de 91 

trabalho. A resposta fundamentada construída por Carolina e Najara foi apresentada para finalizar 92 
a construção do documento juntamente com a plenária, que concordou com a apreciação do 93 

documento pela Professora Denise Travassos e posterior envio para o discente. A professora 94 
Rogéli sugeriu criar um documento de fechamento do semestre para manter a comunicação com 95 
os alunos. Ficou de redigir um documento para ser apreciado por todos para divulgação ainda 96 
hoje ou amanhã. O Professor Flávio salientou a importância desta ação no sentido de fortalecer 97 

os laços com os discentes, afinal estamos juntos enfrentando os mesmos desafios.  Finalizados 98 
todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 99 
sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo Horizonte, 30 de março de 2021. 100 
 101 
 102 
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