
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 1 
DE ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 28/05/2021. 2 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2021, às 13:30 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); Profª. 6 
Drª. Fernanda de Morais Ferreira, titular (SCA); Profª. Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha 7 
Peixoto, titular (ODR); Prof. Dr. Herbert Haueisen Sander, titular (ODR); Prof. Dr. Flávio de Freitas 8 
Mattos, titular (OSP); Profª. Drª Mila Fernandes Moreira Madeira, titular (ICB); Prof. Dr. Glauber 9 

dos Santos Ferreira da Silva, titular (ICB); Prof. Dr. Luis Fernando Morgan dos Santos Alves, 10 
suplente (ODR); Profª. Drª. Fabiana Vargas Ferreira, suplente (OSP); Profª. Drª. Silvia Ferreira de 11 
Sousa, titular (CPC), Prof. Dr. Rafael Paschoal Esteves Lima, suplente (CPC), Profª. Dra. Cristiane 12 
Meira Assunção, suplente (SCA) Sr. Lécio Magalhães, pela secretaria do Colgrad. Participou ainda 13 
a convidada, Presidente da Comissão Permanente de Estágios, Drª. Rafaela da Silveira Pinto. A 14 

professora Profª. Drª. Carolina Cavalieri Gomes justificou sua ausência. A representação discente 15 
encontra-se vacante por falta de membros efetivos do Diretório Acadêmico. Havendo quorum 16 
regulamentar, a Sra. Presidente abriu a sessão. Informes: A Profª.  Carolina Nemesio trouxe 17 
informes da Reunião com coordenadores/as de Colegiados de cursos de graduação e Chefes de 18 

Departamentos Acadêmicos realizada na quinta-feira dia 11/03/2021 sobre o planejamento para 19 
2021/1 e sobre os planos A, B e C apresentados. Foi informado que a princípio devem ser 20 
ofertadas todas as atividades passíveis de serem adaptadas para o modo ERE e aquelas com 21 

atividades presenciais que tiveram aprovação para oferta em 2020/2. Pauta: Item I. Nota técnica 22 
sobre estágios não obrigatórios. A convidada Profª. Rafaela do OSP fez o relato da conclusão 23 
da primeira etapa dos trabalhos da Comissão Permanente de Estágios. Apresentou a nota técnica 24 
elaborada pela Comissão, com base na legislação vigente e apontada no documento. O Prof. 25 

Flávio sugeriu que, dada a importância e robustez do documento, o ideal seria sua apresentação 26 
final no formato de resolução, o que foi colocado em votação e teve a aprovação de todos os 27 

presentes. Foram compartilhados também os 7 (sete) documentos finais propostos para serem 28 
apresentados pelos interessados em realizar um estágio não obrigatório: requerimento de estágio 29 
extracurricular não obrigatório, protocolo de estágio não obrigatório, termo de compromisso, plano 30 

de trabalho, atestado de frequência, ficha de avaliação de Estágio e relatório final de estágio 31 

extracurricular. Todos os documentos retromencionados foram aprovados por unanimidade. Ficou 32 

acordado que toda a Resolução seria finalizada pela Profª. em acordo com a Comissão e, após 33 
finalizada, seria submetida para a apreciação pela plenária do Colegiado através de consulta por 34 

email, para posterior publicação. Item II. Homologação do resultado das Eleições para 35 
membros do NDE. Foi apresentado o resultado das eleições para o NDE, com o seguinte 36 
resultado: as dez chapas que se candidataram foram eleitas, sendo os novos membros do NDE: 37 
Profª. Drª. Leniana Santos Neves e Prof. Dr. Frederico Santos Lages (ODR), Prof. Dr. Luciano dos 38 

Santos Aggum Capettini e Profª. Drª. Camila Megale de Almeida Leite (ICB), Profª Drª Patricia 39 
Maria Pereira de Araújo Zarzar e Profª Drª Izabella Barbosa Fernandes (SCA), Profª Drª Aline 40 
Araújo Sampaio e Profª Drª Amália Moreno (CPC), Profª Drª Rosa Nubia Vieira de Moura e Profª 41 
Drª Fabiana Vargas Ferreira (OSP). A Profª Drª Carolina Nemesio de Barros Pereira (ODR) 42 
continua como membro nato por ser Coordenadora do Colegiado. A homologação do resultado 43 

apresentado foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Item III. Aprovações ad 44 

referendum, Editais, Portarias e Resoluções de fevereiro a maio de 2021: Foram 45 

apresentados os atos aprovados ad referendum no período retromencionado pela Coordenadora 46 
pro tempore do Colegiado de Graduação, a seguir: Trancamento de matrícula. Trancamento 47 
parcial de matrícula extemporâneos – deferidos 2020/2. Motivo: Pandemia Covid-19 - Res. 48 
02/2020 Art. 8º. Semestre letivo de retorno: 2020/1, sendo 5 alunos de PLRM, por causa da não 49 
oferta das aulas presenciais. Trancamento parcial e total de matrícula 2021/1: 38 solicitações 50 

deferidas. Dos 3 alunos que entraram com mandados de segurança, dois solicitaram trancamento 51 
de TCC III sem justificativa. O outro já cursou a disciplina. Motivo: Pandemia Covid-19 - Res. 52 
02/2020 Art. 8º. Semestre letivo de retorno: 2021/2. Assinatura em fevereiro/2021 de documentos 53 
de estágio não obrigatórios vinculados ao CENEX/FAO: Curso Remoto de Atualização 54 
Estomatologia Aplicada à Periodontia/Implantodontia; Curso de especialização em Endodontia (já 55 
foi suspenso, a aluna não tem mais disponibilidade de horário); 1 aluno bolsista CENEX/FAO 56 
UFMG. Parceria FAO/ICB projeto PALEG pelo Instituto de Ciências Biológicas - ICB: O Colegiado 57 

do curso de graduação em Odontologia concede anuência para o projeto intitulado “Captura de 58 
imagens e aulas práticas em tempo real: ampliação de imagens e troca de saberes” a ser 59 



submetido para a CHAMADA INTERNA PROGRAD 01/2021- PALEG pelo Instituto de Ciências 60 
Biológicas- ICB. 19/05/2021. Vagas direcionadas aos candidatos do Programa de Estudantes-61 

Convênio de Graduação (PEC-G): Em resposta ao Ofício Circular nº 9/2021/PROGRAD-GAB-62 
UFMG, que trata da oferta de vagas direcionadas aos candidatos do Programa de Estudantes-63 
Convênio de Graduação (PEC-G), no âmbito da UFMG, para ingresso em 2022. Considerando o 64 

Oficio Circular nº 2/2021/CGAI/DIFES/SESU/SESU-MEC, bem como o Ofício da Diretoria de 65 
Relações Internacionais da UFMG – Ofício nº 2/2021/DRI-PRG-UFMG. A orientação da 66 
PROGRAD foi manter o número de vagas ofertadas em 2020 para 2021, devido ao prazo exíguo 67 
e às condições sanitárias vigentes. Concordamos com a manutenção de uma vaga com a 68 

sugestão de ser estudante oriundo de país de língua portuguesa. Solicitação de ementário editado 69 
por ex-aluna para diminuir o número de páginas e custo cartorial, para validação de diploma na 70 
Alemanha: negado. Demanda de revalidação de diploma: JORGE ALEJANDRO RUIZ - Estágio 71 
em Saúde Coletiva (OSP041) – deferido, deveria ter solicitado matrícula em disciplina isolada mas 72 
ainda não o fez. Informou que não pode fazer em 2021/1. MARIA PIA SIMONAZZI - Estágio em 73 

Saúde Coletiva (OSP041) – deferido com a ressalva da obrigatoriedade de participação nas 74 
atividades presenciais. Por estar gestante no terceiro trimestre, a mesma optou por não realizar 75 
as atividades presenciais neste semestre. Foi orientada a requerer a matrícula no semestre 76 
subsequente. Censo 2020: Solicitado pela DAI, sobre atividades dos alunos em projetos de 77 

pesquisa, extensão e monitorias de graduação. Respostas pelos departamentos, CENEX, NAPq, 78 
organizadas pela Profª. Najara e pela Sra. Priscila da Secretaria do ColGrad. Solicitação de mapa 79 
de ocupação de clínicas pelo CENEX: enviada conforme email em anexo após reunião da 80 

Comissão de Planejamento de Retorno. Relatórios ERE/PROGRAD: para conhecimento de todos, 81 
podemos considerar um estudo para discutir os resultados e avanços na Odontologia. Demandas 82 
judiciais de antecipação de colação de grau, cujas respostas, fundamentando o indeferimento, já 83 
foram encaminhadas para a Diretoria e para a PJ/UFMG: discentes Matheus Bastos Guimarães 84 

de Faria, Lucas Emanoel de Oliveira Costa, João Paulo de Souza Borba e Peter da Silva Horta. 85 
Publicação da Resolução 01/2021 COLGRAD FAO UFMG: Normativas para antecipação de 86 

colação de grau, era fundamental estar aprovada, fundamentou 3 das 4 respostas acima. Caso 87 
haja alguma alteração a ser implementada podemos fazer uma adequação e publicar nova 88 
resolução revogando a primeira. Solicitação de aprovação de Empresa Junior: Apical, vinculada 89 

ao projeto de extensão PENSANDO NA CARREIRA. Encaminhado para parecer pela Profª. 90 

Rogeli, nomeada parecerista através de Portaria FAO/COLGRAD Nº. 004/2021. Editais de seleção 91 

de membros de Ligas Acadêmicas: foi autorizada a abertura dos editais das ligas LAOPIC, 92 
LACIME, LASI, LAHOF, LAHOSP. Todos votaram a favor das aprovações ad referendum 93 

reportadas. Item IV. Aprovação das atas das reuniões de 30/03/2021 e 12/05/2021. Foi lida e 94 
aprovada a ata do dia 30/03/2021. A do dia 12/05 ficou para apreciação posterior. Item V. 95 
Encontro Científico da FAO, de 17 a 19/06/2021: Proposta de suspensão de atividades 96 
avaliativas e liberação de professores e alunos envolvidos no evento. A Profª.Sílvia solicitou ao 97 

Colegiado que fizesse essa recomendação a todas as disciplinas. Foi proposto que fosse feito um 98 
levantamento de quais professores e alunos teriam necessidade de ajustes para participar do 99 
evento, e que estes ajustes fossem acordados pontualmente entre professores e alunos apenas 100 
na medida do atendimento a estas demandas, sem a necessidade de uma liberação de todas as 101 
atividades em curso nos dias do evento. As professoras Sílvia e Cristiane, que participam da 102 

organização do evento se declararam contempladas e a decisão foi aprovada por unanimidade. 103 

Item VI. Ligas Acadêmicas: papel, continuidade, padronização e certificados em 104 

plataformas gratuitas para eventos e certificações. A Profª. Carolina levantou a necessidade 105 
de regulamentação das atividades das Ligas Acadêmicas, visto que alguns grupos têm 106 
demonstrado interesse em abrir novas ligas e não há uma orientação formal para tal procedimento. 107 
Além disso, algumas ligas têm solicitado que sejam emitidos certificados pelo Colegiado para 108 
eventos com grande número de pessoas e apresentação de trabalhos, o que não é viável, ou a 109 

liberação para a utilização de plataformas gratuitas para emissão dos mesmos. Esta segunda 110 
opção precisaria ser regulamentada para que os certificados sejam aceitos para integralização 111 
futura. Foi proposta a criação de uma Comissão para Regulamentação das Ligas, formada por 112 
tutores de diferentes Ligas e presidida pelo Prof. Herbert, que é do Colegiado e participa da LAOR. 113 
A proposta foi aprovada por unanimidade e o convite será feito aos professores cujos nomes foram 114 
levantados durante a reunião. Item VII. Calendário de reuniões 2021 Foi proposta a definição de 115 
um calendário de reuniões, mas a alocação docente de alguns professores é muito variável, o que 116 

dificultou o ajuste de datas com muita antecedência. Foram então propostas duas datas para a 117 
próxima reunião, a ser definida por votação pela maioria, e decidiu-se por unanimidade entre os 118 



presentes realizar o mesmo procedimento ao final de cada reunião ordinária. Item V. Outros 119 
Assuntos. A Profª. Carolina reportou que uma das dificuldades durante o processo de matrícula 120 

foi a definição dos parâmetros definidos anteriormente no SIGA para entrada dos alunos em 121 
disciplinas obrigatórias e optativas. Percebeu-se que os critérios adotados não priorizavam os 122 
alunos regularmente pertencentes ao período de oferta da disciplina, sendo que a média de maior 123 

RSG muitas vezes alocou alunos de períodos inferiores e deixou os veteranos de fora, o que gerou 124 
a necessidade de muitos ajustes manuais. Foi proposta a adoção dos parâmetros utilizados pelo 125 
ICB, de forma a priorizar os alunos mais regulares e mais adiantados no curso, para 2021/2, que 126 
seriam: 1) Curso; 2) Obrigatoriedade no percurso; 3) Menor número de reprovações; 4) Maior CH 127 

integralizada; 5) Previsão em plano de estudos; 6) Menor CH integralizada; 7) Maior número de 128 
reprovações; 8) Média de NSG; 9) Último NSG. Esta proposta foi aprovada por unanimidade, para 129 
ser aplicada tanto para disciplinas obrigatórias quanto para optativas na oferta de 2021/2. 130 
Finalizados todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 131 
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo Horizonte, 28 de maio de 2021. 132 

 133 
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Profª. Drª. Carolina Nemesio de Barros Pereira 135 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado do Curso  136 

de Graduação FAO UFMG 137 
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