
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 1 
DE ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 12/05/2021. 2 

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2021, às 09:00 horas, através da plataforma Teams, reuniu-3 
se virtualmente o Colegiado de Graduação em Odontologia da FAO UFMG, sob a presidência de 4 
sua Coordenadora, Profª. Drª. Carolina Nemesio de Barros Pereira. Presentes à reunião os 5 

senhores membros, Profª. Drª. Najara Barbosa da Rocha (Subcoordenadora); Prof. Dr. Flávio de 6 
Freitas Mattos, titular (OSP); Profª. Drª. Fabiana Vargas Ferreira, suplente (OSP); Profª. Drª. 7 
Fernanda de Morais Ferreira, titular (SCA); Profª. Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, 8 
titular (ODR); Profª. Drª Mila Fernandes Moreira Madeira, titular (ICB); Prof. Dr. Luciano dos Santos 9 

Aggum Capettini, suplente (ICB); Prof. Dr. Warley Luciano Fonseca Tavares, suplente (ODR); 10 
Prof. Dr. Luis Fernando Morgan dos Santos Alves, suplente (ODR); Profª. Drª. Silvia Ferreira de 11 
Sousa, titular (CPC). Participou ainda a convidada, a Profa. Dra Rafaela Silveira Pinto, presidente 12 
da Comissão de Estágios. A representação discente encontra-se vacante por falta de membros 13 
efetivos do Diretório Acadêmico. Os professores Prof. Dr. Herbert Haueisen Sander e Prof. Dr. 14 

Glauber Ferreira Santos da Silva (ICB) justificaram ausência. Havendo quorum regulamentar, a 15 
Sra. Presidente abriu a sessão. Informes: A Profª. Carolina informou que ainda não foi realizada 16 
a solicitação para os membros do NDE sobre avaliação dos planos de ensino enviados pelos 17 
Departamentos até o momento, está aguardando a nova eleição, mas seria importante 18 

encaminhar pelo menos as disciplinas com proposta de oferta prevista para 2021/2, para serem 19 
encaminhadas para a PROGRAD até 18/06. Foi dado informe sobre a condução do processo do 20 
aluno não concluinte Matheus Bastos Guimarães de Faria, cuja resposta, justificando o 21 

indeferimento à solicitação de antecipação de grau, foi encaminhada para a Diretoria. Foi realizada 22 
a leitura da Ata, que foi corrigida e aprovada por unanimidade. Pauta: Item I. Aprovação da ata 23 
da reunião de 30/03/2021 - Carolina externou sobre a dúvida sobre a condução de apresentação 24 
de casos detalhados na Ata e o Prof. Flávio disse que é importante o detalhamento nas Atas, 25 

explicando que é importante para a consulta interna para coerência nas decisões e embasar 26 
decisões por similaridade e por orientar pessoas no futuro sobre decisões tomadas e para 27 

conhecimento do público externo. Deve explicitar as razões para as aprovações e reprovações, 28 
ou seja, todas com fundamentações. Foi apontada a necessidade da Ata ser enviada com 29 
antecedência para leitura, como exemplo da Congregação e conter maior detalhamento das ações 30 

para servir de consultas futuras e informar aos leitores. Salientou-se ainda sobre a importância 31 

dos servidores do Colegiado participarem e ficarem responsáveis pela elaboração das atas. Item 32 

II. Aprovações ad referendum - Profª.  Carolina explicou que as aprovações ad referendum não 33 
serão homologadas hoje porque a pauta é muito extensa e que serão avaliadas na próxima 34 

reunião. Item III. Avaliação da oferta de disciplinas aprovadas pelo NDE para 2021/1 – ajuste 35 
emergencial – Profª. Carolina explicou sobre a oferta 2021/1: devem ser disciplinas de 36 
procedimentos inadiáveis e que atendam os últimos períodos e com recomendação pela comissão 37 
de biossegurança (com apenas uma dupla de aluno por professor). A PROGRAD solicitou estudo 38 

para ofertar uma disciplina para a turma do 8º período. Foi proposta pelo ODR a disciplina ODR066 39 
Atenção Integral ao Adulto e Idoso, por ser pré-requisito do Internato. A coordenação da disciplina, 40 
juntamente com o Departamento ofertante, apresentou o plano de ensino ajustado para a 41 
ocupação de 20% do espaço físico. A Profª. Carolina explicou sobre as possibilidades de ofertar 42 
as disciplinas de Endodontia II e Atenção Integral ao Adulto II para adequar pacientes para a 43 

clínica de próteses, além da disciplina de Atenção Integral à Criança II, para receber os pacientes 44 

até 12 anos com demandas mais específicas. A disciplina de Periodontia II seria a disciplina de 45 

escolha para o 8º período porque acolhe pacientes com necessidades mais urgentes e é uma 46 
disciplina com menor risco de transmissão, contexto clínico controlado, porém a disciplina tinha 47 
submetido o plano de ensino e foi reprovado, sendo enviado novamente e aprovado com 48 
ressalvas, devido a alocação docente que foi com um professor para duas duplas de alunos, o 49 
que ainda não foi aprovado pela COBIO-FAO. Seria uma opção alternar as disciplinas com o 50 

internato, como ocorria com a disciplina de Urgência, em semestres anteriores à pandemia. Na 51 
reunião da PROGRAD foi pontuada a questão do calendário, para antecipar o início das disciplinas 52 
para terminar no prazo do semestre letivo. Para 2021/1, a disciplina viável é a ODR066 Atenção 53 
Integral do Adulto e Idoso, que conseguiu apresentar as adequações e foi aprovada. É uma 54 
disciplina eminentemente prática, com parecer aprovado pelo NDE ainda que com pequena 55 
correção, viabilizando uma disciplina para o 8o período. A Profª. Carolina propôs apresentar a 56 
proposta para a oferta de disciplinas, com prazo até 18 de junho para solicitação de novas ofertas 57 

presenciais (a proposta foi dividida em 3 partes). Temos um detalhe importante a ser comentado: 58 
não temos EPI para funcionários e docentes para todas disciplinas neste momento e a escola está 59 



sem recurso financeiro para comprar EPI, o que compromete a oferta de outras disciplinas ainda 60 
para 2021/1. O primeiro documento enviado para a PROGRAD (Parte I) para a aprovação foi da 61 

disciplina de Atenção Integral de Saúde do Adulto e Idoso, para a qual já existe EPI e depois um 62 
segundo documento (Parte II) será enviado com as disciplinas laboratoriais ODR042 Oclusão, 63 
ODR041 Materiais Dentários I e INU018 Fundamentos de Odontologia Restauradora, que já foram 64 

aprovadas pelo NDE e pelo Colegiado e para não represar mais alunos do ciclo básico. A Parte 65 
III do documento contempla as disciplinas de Endodontia II, Atenção Integral do Adulto II, 66 
Periodontia II e Ação Integral da Criança II, além das disciplinas de prótese removível (ODR051 e 67 
ODR052). O Prof. Flávio fez uma ponderação que acha oportuno a oferta de Adulto e Idoso, só 68 

alertou sobre o uso do EPI porque já não temos para oferta de 20%, imagina de 50%. A Profª.  69 
Carolina explicou os motivos pela falta do EPI na faculdade: A compra não foi realizada porque 70 
não estava tendo atividade clínica e não justificava fazer compra emergencial sem uso previsto. 71 
As atividades de laboratório não impactam o uso de EPI, pois se usa o jaleco de tecido. O Prof.  72 
Luis Morgan, como coordenador da disciplina do Adulto e Idoso, ficou preocupado com o cálculo 73 

do número de professores x número de turnos, usar 6 turnos com 4 professores e 24 horários, no 74 
qual houve alegação que alguns docentes têm comorbidades e não poderiam participar. Disse 75 
que alocou 3 horários por professor, então ele teme que não terá professor, que precisa saber do 76 
departamento sobre os docentes com os quais pode contar. A Profª. Carolina disse que a Profª. 77 

Maria Elisa, chefe do ODR, confirmou que está tudo certo, porque o Departamento consegue 78 
alocar e no momento não precisa de outros professores. Profª. Carolina observou que o 79 
documento final do plano de ensino já está com 19 docentes, número suficiente para a disciplina 80 

ser ofertada. As disciplinas ODR065 e ODR066 poderão preparar os pacientes para as disciplinas 81 
de próteses removíveis. Profª. Fernanda pediu a palavra para entender o planejamento e 82 
perguntou se o pedido da PROGRAD foi atendido ou se foi dada prioridade a outras disciplinas e 83 
a Profª. Carolina explicou que não, os alunos de 8º. e 9o.  períodos são do nosso último ano, mas 84 

não estão aptos para concluir a graduação porque ainda faltam muitas disciplinas obrigatórias e o 85 
internato. Profª. Fernanda perguntou se esta proposta de ofertas nos 3 momentos continua dentro 86 

dos 20% e Profa. Carolina disse que sim, pois antes tínhamos 1500 pacientes semanais e com 87 
20% são 300 pacientes. A Profª. Fernanda perguntou se daria tempo para terminar o semestre 88 
caso a Parte II venha a ser aprovada futuramente. A Profª. Carolina disse que a PROGRAD deve 89 

flexibilizar o prazo para término do semestre, se autorizar para o semestre 2021/1. O fluxo de 90 

disciplinas para o próximo semestre tem que ser analisado, porque com apenas 4 atendimentos 91 

por clínica, não haverá clínica suficiente para todas as atividades. Para o próximo semestre será 92 
necessário ofertar as disciplinas de próteses e o Colegiado precisará rever este retorno. É preciso 93 

focar no 7º., 8º. e 9º. períodos e viabilizar a demanda reprimida como a Odontopediatria, assim 94 
como da Ortodontia. O protocolo de paramentação e desparamentação dos docentes é um 95 
problema para ter segurança, pois operacionalizar estas trocas ainda é um processo complexo, 96 
além da necessidade de uma maior cobertura vacinal, para se pensar em flexibilização do 97 

protocolo. A Profª. Fernanda perguntou sobre o impacto de enviar a solicitação de todas as ofertas 98 
em um único documento. A Profª. Carolina disse que a PROGRAD não avalia, em um mesmo 99 
documento, as disciplinas laboratoriais e clínicas. A Profª. Rogeli pediu para deixar tudo pronto 100 
para as ofertas futuras, pelo menos, de 2021/2. Disse ainda que é necessário o desmembramento 101 
de disciplinas para ter vínculo com a Universidade porque o retorno será gradual e lento. Pensar 102 

no desmembramento, com planejamento para a parte prática atrelando o conhecimento da teórica. 103 

A Profª. Carolina falou sobre o desmembramento das disciplinas de próteses na 3ª. etapa da 104 

proposta.  Profª. Najara relatou sobre a disciplina de Ações Coletivas II que está sem turma viável 105 
que atenda ao pré-requisito, que é a ODR065 e Profª. Fabiana explicou que essa é a prioridade 106 
para a realização da Disciplina de Estágio em Ações Coletivas II. Prof. Luciano relatou a 107 
experiência do ICB que é a questão de conteúdo básico e conteúdo específico e por isso ele tem 108 
medo que o desmembramento seja um caminho sem volta. Ele lembra que um aluno levou queixa 109 

ao Colegiado de que somente 30% dos alunos fizeram uma prótese, anteriormente à pandemia. 110 
Então parte-se do pressuposto de que não há problema dissociar a teoria da prática. A Profª. 111 
Carolina disse ter percebido que há poucos pré-requisitos na grade curricular do curso de 112 
Odontologia e que seria interessante repensar esse aspecto. Tem ficado evidente a necessidade 113 
de demais disciplinas como pré-requisitos, devido a algumas especificidades, para se atingir os 114 
objetivos pedagógicos das disciplinas obrigatórias. A Profª. Carolina relata ser importante avaliar 115 
sobre o desmembramento e as possibilidades junto com os Departamentos e com o Colegiado. 116 

Assim propôs montar uma comissão para elaborar os documentos e convida os Departamentos 117 
para pensarem nos desmembramentos, para que seja uma decisão de baixo para cima e não o 118 



contrário. Prof. Flávio diz que haverá prejuízo futuro caso seja feito algo que não seja pontual. 119 
Acha ser possível que se identifiquem problemas pontuais, ainda mais sem respeitar a autonomia 120 

do Departamento para decisão pedagógica, e a partir disso tentar voltar alguma disciplina com 121 
desmembramento de forma pontual. A Profª. Rogeli disse que já existe um prejuízo e que é 122 
necessário propor um planejamento, para fazer previsões e verificar onde se pode avançar mais. 123 

Acha que já deve-se formar uma comissão para este planejamento. O Prof. Flávio perguntou como 124 
é o número, se o cálculo é baseado no número de pacientes. Eram atendidos usualmente 1500 125 
pacientes por semana. Considerando 20%, podemos atender 300 pacientes por semana, sendo 126 
18 pacientes por turno, contando todas as clínicas. No atual protocolo são atendidos 32 pacientes 127 

por dia nas clínicas da FAO. É possível compensar no laboratório, sendo 20 pessoas nas 7 clínicas 128 
com 42 no laboratório, totalizando 199 pessoas por turno. O Prof. Flávio sugeriu diminuir o tempo 129 
das disciplinas laboratoriais. A Profa. Carolina salientou que as disciplinas laboratoriais 130 
funcionarão como piloto para saber se o desmembramento é válido, uma vez que houve a 131 
suspensão das atividades da ODR045 e ODR046 com oferta prevista da optativa prática em 132 

agosto/setembro de 2021. A Profª. Carolina informou sobre o convite da ABENO para participação 133 
em fórum sobre os desafios do retorno presencial para discussão ampla no dia 09 de junho de 134 
2021. O Prof. Flávio disse que estamos indo muito bem, dependemos somente das reformas de 135 
infraestrutura e sugeriu que seja feito simultaneamente o envio das solicitações (Partes I, II e III 136 

retromencionadas). Assim, foi encaminhada a questão da oferta da disciplina ODR066 e a 137 
sequência com a entrega das três etapas da proposta com as demais disciplinas práticas que 138 
estavam aprovadas pelo NDE e pelo Colegiado. Todos aprovaram. Para a Comissão, a proposta 139 

é de análise da situação das disciplinas do Colegiado, com estudo maior do planejamento do 140 
retorno gradual e não apenas desmembramento, levando-se em consideração os cenários 141 
epidemiológicos diversos, e as disciplinas represadas, para que seja possível ter uma noção da 142 
necessidade de retorno. A Profª. Carolina vai analisar os planos de ensino enviados adaptados à 143 

atual condição e vai mandar para o NDE novo e deixar tudo aceito. Depois que estiverem 144 
disponíveis e tiver um mapa formatado para a oferta, será realizado um novo estudo e proposta 145 

de oferta no mesmo formato que está sendo feito agora. O Prof. Flavio disse que o 146 
desmembramento não é um objetivo e sim uma ferramenta. Assim, é preciso uma análise 147 
detalhada dos planos e um planejamento, para verificar o que é necessário, quais são as 148 

prioridades e em qual sequência, para que se cumpra. Não é possível fazer este planejamento 149 

sem os planos de ensino atualizados. A Profª.   Rogeli disse que para fazer um planejamento de 150 

retorno gradual adequado, é necessárioter esta visão geral. A comissão de Planejamento do 151 
Retorno gradual ficou composta por Profª. Carolina (presidente), com representantes de cada 152 

departamento: Profª. Rogéli (ODR), Prof Flávio (OSP), Profª. Fernanda (SCA), Profª. Silvia (CPC), 153 
Profª. Najara (subcoordenadora) e Profª. Leniana (representante do NDE). A comissão foi 154 
aprovada por todos. Item IV. 4. Comissão de estágios não obrigatórios: situação atual – A 155 
Profª. Rafaela foi convidada para falar sobre a comissão e trouxe o andamento das decisões, disse 156 

que a equipe tem se reunido para realizar a formalização de regras para o Estágio, com um 157 
primeiro encontro da comissão com Profª. Rogéli, Profª.Carolina e Profª. Najara. Eles estão 158 
analisando diversos documentos para criar esta resolução, estudaram sobre os documentos e no 159 
dia 05 de maio fizeram um resumo da legislação e tópicos principais sobre todas as resoluções 160 
para construir o texto da normativa. No dia 10 foi encaminhado o resumo em tópicos para a 161 

redação da norma técnica e uma reunião foi agendada para o dia 18 para apresentar os 162 

formulários e a primeira versão do texto. Havia muita demanda de solicitações porque estavam 163 

aguardando resposta, com risco de estarem no limite tênue do exercício ilegal da profissão. Termo 164 
de compromisso do supervisor, porque não é simplesmente um professor que vai assinar o 165 
formulário, ele é responsável pelo apoio pedagógico e se responsabiliza pelos alunos in loco, não 166 
é apenas uma assinatura de responsabilidade. Foi discutido que o estágio é uma oportunidade 167 
para o aluno e tem que estar casado na carga horária do aluno e depois será encaminhado para 168 

outras instâncias aprovarem. Se algum aluno iniciar o estágio antes da formalização do processo, 169 
não terá a anuência da instituição. A Profª. Carolina sugeriu a elaboração de uma norma técnica 170 
da faculdade para estágio. A Profª. Rafaela disse que fez uma consulta ao CRO que publicou nova 171 
normativa em 2020. A Profª. Najara sugeriu criar um e-mail e o setor do estágio enviar uma 172 
resposta padrão, proposta que foi aprovada. O Prof. Flávio reportou que o estágio já tinha uma 173 
demanda anterior da Profª. Simone Dutra, mas ela se aposentou, então somente agora, com a 174 
demanda crescente a regulamentação dos estágios não obrigatórios, foi pauta para o Colegiado. 175 

Os professores Carolina, Flávio e Najara agradeceram à comissão pela qualidade do trabalho e a 176 
importância de construir um documento de maneira organizada e legalizada. Será uma 177 



oportunidade para os alunos de vivenciarem experiências e pelo tempo vago. Até o fim de maio 178 
será entregue o documento final. O fluxo será Comissão de Estágios, Colegiado e depois 179 

Congregação. A Profª. Rogeli disse que é importante informar aos alunos por e-mail. A Profª. 180 
Rafaela irá pedir ao DTI para formalizar o e-mail, ela irá procurar o Cristiano diretamente para ver 181 
o direcionamento de e-mails. Item V. Definição de resolução normativa interna com critérios 182 

pedagógicos mínimos para antecipação de Colação de Grau – A Profª. Carolina reportou 183 
consulta à PROGRAD que disse que o Colegiado tem autonomia para definir normas mínimas 184 
para conferir antecipação da colação de grau específica para a Odontologia, que seria uma 185 
resolução interna para critérios pedagógicos mínimos para a antecipação, mesmo que seja 186 

redundante. Será montado este esboço em um documento virtual e todos irão contribuir. Todos 187 
aprovaram a construção da resolução e sua aprovação posterior por consulta eletrônica. Item VI. 188 
Informe sobre a Reunião com a Pró-Reitoria de Graduação realizada no dia 04/05/2021 – 189 
Participaram Profª. Ilma, Prof. João Henrique, Prof. Bruno, Profª. Benigna, Profª. Carolina e Profª. 190 
Najara. A PROGRAD orientou sobre a autonomia do Colegiado quanto a flexibilização do 191 

calendário, oferta de disciplinas e estágios não curriculares. Existe um calendário específico para 192 
ajuste da oferta de disciplina, com possibilidade de antecipação de oferta, se necessário. A gestão 193 
do curso deve ser feita pelo NDE juntamente com o Colegiado, incluindo a antecipação do 194 
calendário de início das atividades, como para o Internato, assim como qualquer outra disciplina 195 

que precise ser ofertada nos mesmos moldes (duas ofertas de dez semanas). Sobre o estágio 196 
não obrigatório, a Profª. Najara alertou que deve seguir às normativas da mesma forma que o 197 
estágio obrigatório. A Profª. Carolina salientou que a carga horária deve ser compatível com a 198 

carga horária da matrícula do aluno. A Profª Ilma afirmou que não se pode propor a oferta de 199 
disciplina presencial se não tivermos EPI para a oferta, motivo pelo qual salientamos sobre a 200 
importância do planejamento futuro. Evidenciamos que o DRCA foi muito importante para nossa 201 
organização sendo sempre solícitos em todas as requisições. Item VII. Ofício sobre a orientação 202 

da vacinação dos alunos – Profª. Carolina disse que não será liberada a vacinação para todos 203 
os alunos em função do fluxo da PBH. Profª. Najara externou que a orientação da UFMG para a 204 

vacina foi apenas para os alunos que estavam em atividades práticas presenciais assistenciais 205 
com pacientes e não contemplava os alunos em atividades laboratoriais práticas presenciais. A 206 
declaração foi liberada para os alunos do 8º. e 9º. períodos e que mesmo assim alguns discentes, 207 

assim como alguns docentes, tiveram problemas para vacinar. Profª. Najara trouxe informações 208 

sobre a reunião com os alunos e com a Profª. Denise sobre a orientação a eles sobre a vacinação. 209 

Foi esclarecido o fluxo definido pela Prefeitura de Belo Horizonte, que autorizou a vacinação no 210 
momento apenas para os alunos dos cursos de saúde em atividades com atendimento a 211 

pacientes. Finalizados todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos 212 
e deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo Horizonte, 12 de maio de 213 
2021. 214 
 215 
 216 
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