
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 1 
ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 24/08/2021. 2 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2021, às 09:00 horas, por meio da plataforma 3 
Teams, reuniu-se virtualmente o Colegiado de Graduação em Odontologia da FAO UFMG, sob 4 
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. Fernanda de Morais Ferreira, titular (SCA); Profª. 7 

Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, titular (ODR); Prof. Dr. Herbert Haueisen 8 
Sander, titular (ODR); Prof. Dr. Flávio de Freitas Mattos, titular (OSP); Profª. Drª. Silvia Ferreira 9 
de Sousa, titular (CPC); Profª. Drª Carolina Gomes, suplente (ICB); Prof. Dr. Luciano dos 10 

Santos Aggum Capettini, suplente (ICB); Profª Drª Cristiane Meira Assunção, suplente (SCA); 11 
Sr. Lécio Magalhães e Silva, pelo secretariado Colgrad. Justificou ausência o Prof. Dr. Glauber 12 
Ferreira Santos da Silva (ICB). Convidadas: Professora Leniana Santos Neves (ODR), 13 
Presidente do NDE e Júlia Brandão Corrêa, pela representação discente com direito a voz. 14 
Havendo quorum regulamentar, a Sra. Presidente abriu a sessão. PAUTA: ITEM 1 - 15 

Apreciação das disciplinas cujos planos de ensino foram aprovados pelo NDE A palavra 16 
foi dada à professora Leniana, que trouxe os informes sobre as disciplinas que tiveram os 17 
planos de Ensino aprovados pelo NDE até o dia 23/08/2021: CPC 045 – Atenção Integral ao 18 

Adulto I, CPC 029 – Patologia, Estomatologia e Radiologia II, CPC 026 - Diagnóstico e 19 
planejamento na atenção individual à saúde buccal, OSP 012 - Educação interprofissional e 20 
práticas colaborativas, ODR 044 - Endodontia I, ODR 047 - Dentística II, OPO 014 - Prevenção 21 
individual à cárie e aos problemas de oclusão, CPC 031 - Cirurgia Ambulatorial II (aprovação 22 

com condicionamento),         -                    , CPC 030 - Periodontia I, CPC 035 - 23 
Odontologia Hospitalar, CPC 044 - Intr                                        24 
condicionamento), CPC 027 - Cirurgia Ambulatorial I (aprovação com condicionamento),     25 
    -                           - Abordagem Comportamental em Odontopediatria. Foi 26 

apresentado o questionamento sobre a disciplina CPC027, que apresentou proposta de 27 
avaliação da disciplina apenas das atividades teóricas. Apesar de estar prevista parte prática 28 

com atendimento a pacientes, não está prevista atribuição de pontuação à estas atividades, o 29 
que o NDE considerou pedagogicamente inadequado. Houve ampla discussão sobre o 30 
assunto, Os professores Najara e Flávio pontuaram as questões relativas aos aspectos 31 

formativos, em que esta avaliação durante a atuação clínica é imprescindível. A professora 32 

Rogéli lembrou que já estamos em um cenário híbrido com possibilidade de aferição de 33 
frequência e pontuação para estas atividades presenciais. A plenária deliberou sobre a 34 
necessidade de atribuição de pontuação às atividades clínicas com atendimento a pacientes, a 35 

ser recomendada a todas as disciplinas da Graduação. Informes:   1- Aprovações ad 36 
referendum.  a) A proposta dos alunos volante foi formalmente vinculada ao projeto de 37 
Acolhimento, do ODR, juntamente com o CASEU. b) A discente Geovanna Brena participou de 38 

atividades na disciplina FAO030. Foi incluída pelo professor como aluna convidada no Moodle e 39 
no Teams alegando ter requerido a matrícula. No histórico de requerimentos não consta essa 40 

solicitação. O professor Marco Aurélio solicitou sua inclusão como matriculada para que 41 
pudesse receber as notas. Foi indeferido. Trancamentos totais até 19/08 e parciais de matrícula 42 
até 09/08 ainda foram solicitados e deferidos. O período para o trancamento parcial já se 43 

encerrou, total está aberto até 13/09. c) Solicitação envio questionário de vulnerabilidade social 44 

pelo DCE: Najara fez consulta à PRAE sobre como proceder em relação aos alunos que se 45 

declarassem em situação de vulnerabilidade. Aprovado pela plenária. d) Solicitação de emissão 46 
de certificados, pela LAOSC, para os discentes João Pacheco Colares e Leticia Veloso de 47 

Freitas, que participaram com assiduidade e compromisso de todas as atividades, mas não 48 
participaram do processo seletivo que definiu a inclusão dos ligantes. Após envio da 49 
comprovação de participação e justificativa dos discentes e da diretoria, com anuência do tutor, 50 

professor Mauro Abreu, conforme deliberação prévia desta plenária, foi deferida a emissão dos 51 
certificados. e) Solicitação pela LACOB de assinatura de certificados de um evento científico 52 
promovido pela liga no mês de julho. A realização do evento teve a anuência do COLGRAD, em 53 
reunião prévia, mas a diretoria foi informada, assim como o supervisor da Liga, Professor Felipe 54 
Baires, que apenas poderíamos assumir a certificação para os organizadores do evento e das 55 
palestrantes. Entretanto, foram enviados mais de 200 certificados para assinatura, incluindo 56 
participantes e apresentadores de trabalhos, o que foi indeferido, tendo sido mantida apenas a 57 

orientação inicial. O professor Flávio salientou que eventos não são atribuição da Graduação, e 58 
sim do CENEX, através de ações de extensão. f) A Congregação colocou em diligência o 59 



processo apresentado pela Empresa Júnior Apical, recomendando várias alterações, inclusive 60 
no Plano Acadêmico.  O mesmo foi novamente avaliado pela parecerista do COLGRAD após 61 
os ajustes, professora Rogéli Tibúrcio, que emitiu novo parecer favorável. Professora Renata 62 

Cyrino solicitou informalmente a possibilidade de utilizar algum espaço no Colegiado, foi 63 
orientada a entrar em contato com a Comissão de Espaço Físico, vinculada à Diretoria, para 64 

apresentar sua proposta. g) Solicitação de reunião pelos representantes da turma 160 com a 65 
advogada representante da turma. Agendada para 23/08 às 10h com as professoras Denise, 66 
Najara e Rogeli. Foi solicitada a participação de 7 discentes e a advogada. A PJ orientou a 67 
solicitar que fossem apenas 2 discentes ou a advogada com instrumento jurídico comprobatório 68 
da investidura. Foi relatado pelas professoras Najara e Rogéli os desdobramentos da reunião, 69 

que foi tranquila, com a participação apenas das discentes. As discentes encaminharam uma 70 
proposta de ajuste curricular que foi apresentada. O professor Flávio reafirmou que o Internato 71 
em nenhuma hipótese pode ser ofertado em concomitância com outras disciplinas, apenas de 72 
forma alternada com duas ofertas de dez semanas. h) Não houve demanda de aprovação de 73 
planos de estudo. PAUTA ITEM 2. Aprovação da ata da reunião de 27/07/2021. Aprovada 74 

por unanimidade. Item 3. Designação de Comissão para análise de Reopção de Curso 75 
para provimento de duas vagas (prazo:03/09). O professor Flávio sugeriu 3 membros do 76 
COLGRAD e a professora Rogéli opinou que não fossem da Comissão de Planejamento de 77 

Retorno. Foi sugerido o nome do professor Herbert Sander, para a presidência, por sua 78 
experiência no Colegiado de Graduação. Os professores Cristiane Assunção e Luciano 79 
Capettini se apresentaram para participar. Os nomes foram aprovados por unanimidade. ITEM 80 
4. Solicitação do DCE para envio de questionário para os discentes sobre vulnerabilidade 81 

durante o ERE: O tema é de grande relevância para o Colegiado, ficou definido que a 82 
professora Najara fará os ajustes necessários e o envio das perguntas pelo COLGRAD para 83 
futura disponibilização das respostas para o DCE. Foi aprovado por unanimidade. ITEM 5. 84 
Regulamentação de calendário e critérios para envio de documentação comprobatória de 85 

integralização de atividades complementares antes do último período do curso (impacto 86 
no NSG). O servidor Lécio explicou como era o funcionamento desta demanda antes da 87 

pandemia, com um prazo inicial estabelecido para os concluintes e um Segundo prazo para os 88 
demais discentes, sempre com apresentação de documentos físicos. Com a pandemia, os 89 
documentos passaram a ser recebidos no formato digitalizado e apenas  dos alunos 90 

concluintes. Foi proposta a manutenção do formato digital de apresentação da documentação e 91 

o retorno, pela secretaria do Colegiado, da definição dos dois prazos para entrega. Aprovado 92 
por unanimidade. ITEM 6. Proposta de novo ajuste dos critérios para matricula de 93 
veteranos: A professora Carolina sugeriu uma nova ordem, visto que os alunos estão 94 

solicitando a integralização de créditos, o que só era feito no último semestre do curso. Os 95 
critérios foram novamente discutidos, incluindo o aumento do NSG durante o Ensino remoto. 96 
Ficaram definidos os seguintes critérios tanto para obrigatórias quanto para optativas, 97 

aprovados por unanimidade: 1) Curso; 2) Obrigatoriedade no percurso; 3) Menor número de 98 
reprovações; 4) Previsão em plano de estudos; 5) Maior CH integralizada; 6) Menor CH 99 

integralizada; 7) Média de NSG; 8) Último NSG; 9) Maior número de reprovações. ITEM 7: 100 
Apresentação de proposta de matriz curricular a ser trabalhada pela Comissão de 101 
Planejamento Gradual de Retorno: analise de oferta duplicada (10 semanas) ou oferta 102 

contínua a cada 4 meses. A matriz foi apresentada e a Comisão de Planejamento de retorno 103 

gradual irá se reunir após o encaminhamento do Anexo 2 para a PROGRAD, até 31/08/2021, 104 

para encaminhar as propostas de ajuste do percurso curricular. ITEM 8: Outros Assuntos. Em 105 
reunião com Coordenadores de Colegiados/NDEs dos Cursos da Saúde, o Colegiado Didático 106 

do ICB foi convidado a participar, pois algumas disciplinas do ciclo básico tiveram avaliação 107 
muito negativa pelos discentes pela ausência de atividades práticas, particularmente as 108 
anatomias. Juliana Estanislau se comprometeu a apresentar a demanda aos Departamentos 109 

responsáveis. Entretanto, segundo informou posteriormente, apenas o departamento de 110 
Morfologia foi acionado. Posteriormente a professora Carolina Gomes solicitou que o 111 
Departamento de Patologia participasse das discussões, pois reportou interesse em apresentar 112 
proposta de oferta no modelo híbrido. A plenária manifestou total apoio à iniciativa de que o 113 
Departamento de Patologia apresente o estudo de viabilidade da oferta no formato EHE 114 
(Ensino híbrido emergencial), tento sido sugerido o modelo de rodízio para viabilizar a 115 
participação dos discentes que manifestassem interesse em participar das práticas presenciais, 116 

que não seriam obrigatórias. Foi implementado um grupo de escuta dos discentes dos cursos 117 
da saúde sobre o ensino em ERE, EHE e presencial. A professora Najara participou dos 118 



encontros e confirmou o relato de que os alunos desejam participar de mais atividades 119 
presenciais. Antecipação de colação de grau de duas alunas concluintes, Bárbara Cruz e 120 
Samanta Néroly, em 16/08, com 100% de integralização. Temos apenas mais uma concluinte 121 

que é bolsista e optou por aguardar o período regular para a Colação, a partir de 23/09. 122 
Chamada da PROGRAD para auxílio para atividades didádico pedagógicas. O colegiado enviou 123 

três propostas: uma solicitando computadores para os alunos em vulnerabilidade, uma 124 
solicitando EPIs para os discentes em situação de vulnerabilidade e uma solicitando bolsas 125 
para os alunos volante vinculados ao projeto de acolhimento. Diretrizes para extensão na 126 
educação superior: o prazo foi adiado para 19/12/2022. Finalizados todos os assuntos da 127 
pauta, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual 128 

lavrou-se a presente ata. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021. 129 

 130 

Profa. Dra. Carolina Nemesio de Barros Pereira 131 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado do Curso de Graduação FAO UFMG 132 


