
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA 1 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 27/07/2021.  2 
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2021, às 09:00 horas, por meio da 3 
plataforma Teams, reuniu-se virtualmente o Colegiado de Graduação em 4 
Odontologia da FAO UFMG, sob a presidência de sua Subcoordenadora pro 5 
tempore, Profª. Drª. Najara Barbosa da Rocha, presentes à reunião os senhores 6 
membros Profª. Drª. Fernanda de Morais Ferreira, titular (SCA); Profª. Drª. Rogéli 7 
Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, titular (ODR); Prof. Dr. Herbert Haueisen Sander, 8 
titular (ODR); Prof. Dr. Flávio de Freitas Mattos, titular (OSP); Profª. Drª. Silvia 9 
Ferreira de Sousa, titular (CPC); Profª. Drª Mila Fernandes Moreira Madeira, titular 10 
(ICB); Profª Drª Cristiane Meira Assunção, suplente (SCA); Profª. Drª. Fabiana 11 
Vargas Ferreira (OSP); Sra. Priscila Duarte Melgaço, pelo secretariado COLGRAD. 12 
Justificaram ausência o Prof. Glauber Ferreira Santos da Silva. A Prof.ª Dr.ª Carolina 13 
Nemesio de Barros Pereira está em período de férias.  A representação discente 14 
encontra-se vacante. Havendo quorum regulamentar, a Sra.  Presidente abriu a 15 
sessão. Informes: 1 – Apreciação dos planos de ensino de disciplinas 16 
encaminhadas ao NDE pela comissão de planejamento do retorno gradual desse 17 
Colegiado. Foi dada a palavra para a Profª Drª Leniana que relatou a aprovação de 18 
planos de ensino de disciplinas que foram encaminhadas ao NDE para análise: 19 
CPC032 – Periodontia II; ODR051 – Prótese Parcial Removível; ODR052 – Prótese 20 
Total Removível; ODR049 – Dentística III; ODR050 – Prótese Fixa I; ODR043 - 21 
Dentística I; OPO016 – Atenção Integral à Criança I; INU019 – Atenção Integral ao 22 
Adolescente; CPC038 - Tópicos em Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica I - 23 
Tomografia Computadorizada em Odontologia, para posteriormente serem 24 
ofertadas pelo Colegiado de Graduação.  A Profª Leniana mencionou ainda sobre 25 
um documento elaborado pelo NDE que será encaminhado à PROGRAD, com 26 
sugestões sobre atividades avaliativas, apuração de frequência e solicitações de 27 
trancamento parcial das disciplinas. 2 – Comunicado de pedido de remoção interna 28 
do servidor Sr. Lécio Magalhães da secretária do Colegiado de Graduação. 3 - 29 
Comunicado de solicitação da SBPqO para indicação justificada de 3 alunos 30 
participantes de Programas de Ações Afirmativas para isenção de pagamento de 31 
inscrição junto à ABENO para participação na Reunião Anual de 2021. 4 – Dúvida 32 
apontada pelo Departamento CPC sobre Projeto de Extensão de Emergência 33 
Odontológica em relação à indefinição da proposta como estágio ou atividade de 34 
extensão - foi apontado pela plenária que é uma opção do coordenador e não cabe 35 
ao Colegiado apreciar este tipo de atividade. 5 – Comunicado sobre reclamação de 36 
um discente contra a Profª do departamento CPC - A queixa foi encaminhada à 37 
Chefia do CPC e repassada à professora. Tanto o Departamento quanto a 38 
professora enviaram ofício lamentando o incidente e afirmando não ter havido 39 
intenção de ofensa ao estudante, com pedidos formais de desculpas. Os 40 
documentos foram encaminhados ao estudante em 18/07/2021. 6 - Bens 41 
patrimoniados não localizados: a professora Andreia Drummod, da Comissão de 42 
Patrimônio da FAO, encaminhou e-mail com uma lista de equipamentos que seriam 43 
de responsabilidade do Prof. Dr. Ênio Vilaça, pelo Colegiado. Descobriu-se que os 44 
bens eram da gestão do Prof. Dr. João Henrique Amaral, que os destinou para uso 45 
nas clínicas. O mobiliário foi utilizado na montagem do NEPEO. Já foi encaminhada 46 
a resposta diretamente do professor João para a Comissão. Pauta: 1. Solicitação 47 
de reorganização de horários pelas disciplinas da Microbiologia. Foi dada a 48 
palavra à Profª Mila Fernandes, que relatou uma coincidência de horário entre duas 49 
disciplinas de Microbiologia, que vêm acarretando problemas relacionados a 50 
encargos didáticos, alocação de professores, dentre outros. Mencionou ainda sobre 51 
a possibilidade de desmembramento de disciplinas para solução da demanda. Foi 52 



sugerido e aprovado pelos demais membros o convite das chefias dos 53 
departamentos juntamente com a coordenação do Colegiado para uma reunião, 54 
afim de apresentar esta proposta. 2. Aprovações ad referendum, Editais, 55 
Portarias e Resoluções: a) Comprovação de conhecimento requerida pela 56 
estudante Geovanna Brena Rodrigues Martins, matrícula 2020111807. Pedido foi 57 
indeferido pelo Colegiado de Graduação, em razão da falta de documentação 58 
necessária para protocolar o requerimento. b) Solicitação de Revisão de 59 
Desligamento requerido pelas estudantes Diana Lara Silva Dias, matrícula 60 
2017016750 e Juliana Beatriz Ribeiro, matrícula 2017092660. Foi realizada consulta 61 
ao DRA que deferiu a reinclusão de ambas. O DRA Informou ainda, que apenas 62 
será possível a matrícula das discentes no próximo semestre letivo. Diana Lara Silva 63 
Dias solicitou reconsideração de sua matricula, por ser bolsista de ações afirmativas. 64 
Relatou risco de perder o auxílio ao ficar sem matrícula regular no semestre, mas o 65 
DRA indeferiu a solicitação. c) Aprovação para divulgação para os discentes, via 66 
Moodle do Colegiado, do Projeto de Pesquisa intitulado Animais de companhia 67 
como mediadores de bem-estar emocional e estilos de vida saudáveis de 68 
universitários na pandemia – inclusão do curso de Odontologia; d) Substituição do 69 
Prof. Mauro Abreu que solicitou seu desligamento da comissão de ligas acadêmicas 70 
e ingresso da Profª convidada Denise Travassos que assumiu a representação do 71 
OSP. e) Aprovação dos membros ligantes da INPERIO, cuja portaria de publicação 72 
revoga a anterior conforme relatado em reunião prévia. f) Deferimento dos 73 
requerimentos de trancamento parcial, e desligamento requerido pelo discente Ivalo 74 
Soalheiro Messias, matrícula 2021033974. g) Resposta encaminhada pelo 75 
Colegiado de Graduação ao DRCA acerca do quantitativo de duas vagas pela 76 
Faculdade de Odontologia para os processos de modalidade Mudança de Turno/ 77 
Continuidade de Estudos e duas vagas para Reopção de Curso, conforme 78 
orientação jurídica da PROGRAD. 3. Aprovação do Projeto de Ensino do CPC 79 
intitulado “Grupo de Estudos em Diagnóstico Bucal” sob a coordenação dos 80 
professores Ricardo Santiago Gomez e Cláudia Borges Brasileiro. Relator Prof. 81 
Flávio de Freitas Mattos. 4. Ofício Circular Nº 10/2021/PROGRAD-GAB-UFMG a 82 
ser encaminhado até a data de 30/07/2021, pelo SEI, com sugestões para a 83 
Resolução da CG que tratará dos processos avaliativos e aferição de 84 
assiduidade durante o EHE. A Profª Najara solicitou aos demais membros o envio 85 
até o dia 29/07 de sugestões para o encaminhamento do Ofício. 5. Análise dos 86 
requerimentos de Estágio Não Obrigatório: deferimento do requerimento da 87 
discente Amanda Novaes Guerra; necessidade de entrega de documentação da 88 
discente Isadora Lemos de Figueiredo para nova análise e encaminhamento para a 89 
Diretoria, e indeferimento do estágio da aluna Elisa Marotta. 6. Questão 90 
pedagógica do Projeto de Alunos Volante nas disciplinas: o plenário do 91 
Colegiado de Graduação concordou que há prejuízo pedagógico acarretado aos 92 
alunos que participam da disciplina e atuam como volantes, sendo sugerido a 93 
criação de um projeto de extensão para tal fim. 7. Outros assuntos: a) Foi relatado 94 
o pedido de Aproveitamento de Estudos requerido por uma discente para uma 95 
disciplina optativa, após discussão do tema pelo plenário, foi sugerido realizar uma 96 
consulta ao DRCA sobre o aspecto jurídico da demanda, no entanto, houve 97 
concordância acerca da impossibilidade do aproveitamento de estudo em disciplinas 98 
optativas. b) Foi relatado o requerimento realizado pela discente Sara Emanuelle de 99 
antecipação de conclusão de uma disciplina para fins de reopção de curso. Houve 100 
concordância quanto à impossibilidade jurídica do deferimento do pedido. c) 101 
Solicitação de regime especial requerido pela estudante Milena Ribeiro dos Santos 102 
Dias, matrícula 2017081765 em razão de gravidez. Foi sugerido orientar a aluna 103 
para que consulte a resolução que regulamenta o Regime Especial, para subsidiar 104 



sua decisão entre o requerimento de regime especial ou trancamento do semestre 105 
letivo com justificativa. d)  Solicitação de não oferta das disciplinas de Urgências 106 
Odontológicas e Estágio em Saúde Coletiva para este semestre, a demanda foi 107 
aprovada pelo plenário do Colegiado de Graduação. Foi apresentada a possibilidade 108 
de análise da oferta das disciplinas de Próteses Removíveis com parte das 109 
atividades práticas adaptada para discussão de caso e outras alternativas, de forma 110 
a viabilizar a oferta de duas turmas em um semestre, para que no semestre seguinte 111 
os alunos consigam fazer o internato em dedicação exclusiva. Desta forma, foi 112 
sugerido levar para reunião do Conselho Departamental sobre a sensibilização da 113 
oferta das próteses para duas turmas em um semestre. A comissão de retorno fará 114 
nova reunião para estudar esta proposta. Foi sugerido encaminhar um comunicado 115 
aos estudantes sobre as possibilidades do retorno presencial, cuja decisão será 116 
formalmente definida apenas em setembro, assim como o posicionamento da UFMG 117 
sobre a autorização para avanço das atividades presenciais para a Etapa 2, com até 118 
40% de ocupação dos espaços físicos. 8. Aprovação da ata da reunião de 119 
24/06/2021. A ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Finalizados 120 
todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 121 
encerrada a sessão da qual lavrou-se a presente ata.  122 
Belo Horizonte, 27 de Julho de 2021. 123 
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Profª Drª Najara Barbosa da Rocha 127 
Subcoordenadora pro tempore do Colegiado do Curso de Graduação FAO UFMG 128 
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