
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE 1 
DE ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 02/09/2021. 2 

Aos dois (dois) dias do mês de setembro de 2021, às 08:30 horas, por meio da plataforma 3 
Teams, reuniu-se virtualmente o Colegiado de Graduação em Odontologia da FAO UFMG, 4 
sob a presidência de sua Coordenadora pro tempore, Profª. Drª. Carolina Nemesio de Barros 5 

Pereira. Presentes à reunião os senhores membros Profª. Drª. Najara Barbosa da Rocha 6 
(Subcoordenadora pro tempore); Profª. Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, titular 7 
(ODR); Prof. Dr. Flávio de Freitas Mattos, titular (OSP); Profª. Drª. Silvia Ferreira de Sousa, 8 
titular (CPC); Profª. Drª Mila Fernandes Moreira Madeira, titular (ICB); Prof. Dr. Glauber dos 9 

Santos Ferreira da Silva, titular (ICB); Prof.  Dr. Warley Luciano Fonseca Tavares, suplente 10 
(ODR); Profª Drª Cristiane Meira Assunção, suplente (SCA); Prof. Dr. Rafael Paschoal 11 
Esteves Lima, suplente (CPC). Justificaram ausência a Profª. Drª. Fernanda de Morais 12 
Ferreira, titular (SCA) e o Prof. Dr. Herbert Haueisen Sander, titular (ODR). Participaram como 13 
convidadas: as professoras Leniana Santos Neves (ODR), Presidente do NDE; Andrea 14 

Palmier, CHefe do OSP; Maria Cássia Ferreira de Aguiar, Chefe do CPC e Maria Elisa Souza 15 
e Silva, Chefe do ODR. Participou como ouvinte a representante discente Nathália Thaíse de 16 
Jesus Oliveira. Havendo quorum regulamentar, a Sra. Presidente abriu a sessão. PAUTA 17 
ÚNICA: Análise das propostas encaminhadas pela turma 160 para oferta das disciplinas 18 

em 2021 e 2022 e das respostas encaminhadas pelos departamentos OSP e ODR. A 19 
professora Carolina abriu a reunião fazendo a apresentação, a partir do planejamento 20 
proposto pela Comissão de Planejamento de Retorno Gradual da FAO UFMG, das disciplinas 21 

que seriam ofertadas para a turma 160 em 2021/2 (Periodontia II, TCC III, Urgências 22 
Odontológicas e Biossegurança em Odontologia, além da Prótese Fixa se for aprovada pela 23 
PROGRAD), 2022/1 (Prótese Parcial Removível e Prótese Total Removível) e 2022/2 24 
(Estágio em Saúde Coletiva, o Internato). Os discentes da turma 160, visando viabilizar a 25 

possibilidade de formatura com 100% de integralização ao final do primeiro semestre de 2022, 26 
encaminharam para este Colegiado 5 propostas para as ofertas. Estas foram encaminhadas 27 

para os Departamentos Ofertantes envolvidos. A principal questão era buscr viabilizar a oferta 28 
das Próteses Removíveis e do Internato de maneira concomitante. O Colegiado recebeu as 29 
respostas fundamentadas pelo ODR e OSP, com a anuência do CPC para a resposta do 30 

ODR, visto haver impacto sobre a oferta da Periodontia II e a Urgência em algumas propostas. 31 

A partir das considerações de viabilidade pedagógica e operacional apresentadas pela 32 

professora Maria Elisa, ficou evidente não ser viável a oferta das disciplinas de Próteses 33 
Removíveis em 10 semanas, para ser alternada com o Internato, dadas as peculiaridades 34 

operacionais, incluindo laboratórios de prótese terceirizados. Por outro lado, foi esclarecido 35 
pelo Professor Flávio que o Internato é uma disciplina de 300 horas, com a necessidade de 36 
disponibilidade do aluno por 30 horas semanais, a serem alocadas de acordo com as decisões 37 
impostas pelos campos de estágio, quer sejam em Belo Horizonte quer sejam em cidades do 38 

interior. Diante destas considerações, todas as propostas que de alguma forma implicavam 39 
na oferta concomitante das Próteses Removíveis com o Internato se mostraram inviáveis. 40 
Além disso, a professora Andrea esclareceu que o Internato é uma disciplina com previsão 41 
de oferta no último período do curso, o que pressupõe que o discente já tenha cumprido toda 42 
a vivência acadêmica clínica previamente prevista em nossa grade curricular, o que 43 

demonstrou a impossibilidade da oferta do Internato para os alunos da turma 160 em 2021/2, 44 

quando ainda estarão formalmente vinculados ao oitavo período. Como alternativa, o ODR, 45 

em comissão formada pela chefia do Departamento, pelas Coordenações da área da prótese 46 
envolvidas na oferta, juntamente com a professora Rogéli, considerou viável a oferta das 47 
disciplinas de Prótese Parcial Removível e Prótese Total Removível, que irá acontecer em 48 
2021/2 para a turma 159 (atual nono período, com 64 alunos), com a inclusão dos 54 alunos 49 
da turma 160. Portanto, serão ofertadas, para as disciplinas ODR051 e ODR052, 110 vagas, 50 

a serem distribuídas em 36 (trinta e seis) trios e uma dupla. As vagas terão livre oferta, de 51 
forma que os alunos de ambas as turmas terão a responsabilidade de se matricular na 52 
primeira e segunda fase de matrícula formando os trios para as atividades práticas. A 53 
professora Maria Elisa, como Chefe do ODR, afirmou que é uma proposta exequível, que o 54 
Departamento tem condições de prever a alocação docente e que a ocupação final ficaria 55 
dentro dos 40% atualmente permitidos pela UFMG, na fase 2. Ela reforçou a necessidade da 56 
plenária do Colegiado e do NDE darem anuência ao formato alternativo da oferta, visto que 57 

haveria alteração da proposta inicial das disciplinas, que previam o atendimento de um 58 
paciente por dupla, com revezamento do operador semanalmente (cada aluno atenderia 59 



quinzenalmente). No formato proposto, ocorrerá o atendimento de um paciente por trio, 60 
mantendo o revezamento do operador (cada aluno atenderá a cada três semanas). 61 

Concluídas as explanações feitas pelas chefias de departamentos, elas parabenizaram os 62 
esforços e a organização dos discentes em buscar alternativas para a resolução das questões 63 
apresentadas. A professora Carolina agradeceu a presença de todas, que se retiraram da 64 

reunião para que a plenária do Colegiado e a Presidente do NDE prosseguissem com os 65 
trabalhos. Após ampla discussão, considerando que houve alguma perda pedagógica para 66 
todas as atividades que sofreram adaptação para o formato ERE ou EHE, mas que estas são 67 
consequência do momento excepcional imposto pela pandemia vigente, foram considerados 68 

os benefícios da turma 160 cursar as disciplinas de prótese removível neste momento seriam: 69 
1) permitir aos discentes a possibilidade de avançar com disciplinas regulares do nono 70 
período juntamente com as do oitavo que não puderam ser ofertadas em 2021/1; 2) viabilizar 71 
a oferta plena do Internato em 2021/2 (a oferta concomitante do Internato com as Próteses 72 
Removíveis se mostrou inviável). Caso a ODR051 e ODR052 não sejam cumpridas pela 73 

turma 160 em 2021/2, esta turma só faria o Internato em 2022/2. Tal fato implicaria em um 74 
ano de suspensão da oferta do Internato, comprometendo o acesso aos campos de estágio; 75 
3) viabilizar, para os discentes da turma 160 que seguirem este percurso, a possibilidade de 76 
cumprir 100% de integralização dos créditos em atividades obrigatórias até o final do primeiro 77 

semestre letivo de 2022. Considerando todas as situações apresentadas, a proposta de oferta 78 
das disciplinas ODR051 e ODR052 em trios de discentes das turmas 159 e 160 79 
concomitantemente, em 2021/2, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade entre 80 

os presentes, incluindo a manifestação favorável das convidadas, presidente do NDE e 81 
representante discente. Finalizado o assunto da pauta, a Presidente agradeceu a presença 82 
de todos e deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo Horizonte, 02 83 
de setembro de 2021. 84 
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de Graduação FAO UFMG 91 

 92 
 93 
 94 


