
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 1 
ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 16/02/2022. 2 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2022, às 13:00 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 Pereira. 5 

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); Profª. Drª. Carolina Bosso André, suplente (ODR); Profª. Drª. Silvia Ferreira de Sousa, 8 
titular (CPC); Profª. Drª Mila Moreira, titular (ICB); Profª Drª Cristiane Meira Assunção, suplente 9 

(SCA); Prof. Dr. Rafael Paschoal Esteves Lima, suplente (CPC) e Profª Drª Fabiana Vargas 10 
Ferreira; Prof. Dr. Warley Luciano Tavares, suplente (ODR); não houve representação pela 11 
secretaria do Colegiado de Graduação. Justificaram ausência o Prof. Dr. Flávio de Freitas Mattos, 12 
titular (OSP); o Prof. Dr. Glauber Ferreira Santos da Silva (ICB). Convidada: Professora Leniana 13 
Santos Neves (ODR), Presidente do NDE. Pela representação discente compareceu Júlia 14 

Brandão. Havendo quorum regulamentar, a Sra. Presidente abriu a sessão.  Informes Resolução 15 
de BH sobre estágios obrigatórios da Odontologia nos serviços municipais – A PBH exigiu a a 16 
presença dos professores supervisores nos campos de estágios na assistência odontológica com 17 
atendimento de pacientes pelos discentes. Tal fato inviabilizaria a condução do estágio em Saúde 18 

Coletiva pela falta de docentes para cumprir a carga horária exigida pelo estágio. Até o momento 19 
foi solicitado apoio da PROGRAD para o encaminhamento da questão, ainda sem solução. A 20 
matrícula manual dos discentes da turma continua prevista para viabilizar o início uma semana 21 

antes do início formal do semestre, por solicitação do DOSP. PAUTA ITEM 1 - Aprovações ad 22 
referendum. Colações de grau antecipadas: duas aconteceram por demanda judicial, sendo que 23 
uma das discentes estaria apta, mas o outro não cursou o TCCIII. Fizemos a resposta justificando 24 
que ele não estaria apto, mas o juiz deferiu a solicitação discente e tivemos que acatar. A 25 

solicitação formal de antecipação de colação de grau também foi requerida por outros três 26 
estudantes que justificaram o pedido e tiveram a solicitação deferida pela Diretoria. Dois 27 

estudantes colaram grau no dia 08/02 e uma irá colar grau dia 23/02. Em acordo entre o 28 
Colegiado de Graduação e a Diretoria da FAO ficou definida a construção de um requerimento 29 
para colação de grau antecipada a ser utilizado a partir de 2022/1, para que o aluno protocole 30 

por e-mail junto à diretoria, com cópia para o Colegiado, que fará a análise de aptidão para 31 
posterior análise do mérito pela Diretoria, que irá deferir ou não a solicitação. A sugestão é que 32 

seja feita uma reunião com os alunos concluintes, sempre no início do semestre, para que sejam 33 
esclarecidas as dúvidas sobre esta questão. A Associação Brasileira de Ensino 34 

Odontológico/ABENO convidou os cursos de Odontologia Brasileiros para a construção de um 35 
consenso sobre Estágios Curriculares Obrigatórios na formação em Odontologia. Cada curso 36 
poderá indicar até 3 representantes. Sugeriu-se um docente envolvido diretamente com os 37 
estágios, um docente da área de Saúde Coletiva e um discente. A indicação dos 3 representantes 38 

da Faculdade de Odontologia UFMG foi: Profª Maria Inês Barreiros Senna - Representante do 39 
Estágio; Profª Najara Barbosa da Rocha - Representante do Colegiado e da área da Saúde 40 
Coletiva; Nathália Thaise de Jesus Oliveira - Representante Discente da Graduação em 41 
Odontologia. O Colegiado de Graduação de Odontologia da FAO/UFMG, parabeniza esta 42 
iniciativa que será muito importante para o aperfeiçoamento da formação em Odontologia. Pauta. 43 

Item 1. Apreciação de solicitação de oferta das disciplinas optativas de Pacientes com 44 
Necessidades Especiais e FAO029 - Tópicos em Odontologia I: Farmacologia dos 45 

anestésicos locais e princípios de anestesia geral à CPC044 (documentos enviados 46 
previamente). As propostas foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Item 2. 47 
Composição da banca para seleção de dois estudantes de graduação da FAO para 48 
participar do 2022 UFMG Summer School on Brazilian Studies (SSBS): DRI solicitou a 49 
indicação, até 02/05/2022, de dois estudantes de graduação de sua Unidade Acadêmica para 50 

participar do 2022 UFMG Summer School on Brazilian Studies (SSBS) da UFMG, a realizar-se 51 
entre os dias 4 e 15 de julho de 2022. Foram sugeridos 2 nomes de professores de cada um dos 52 
4 departamentos, fluentes em língua inglesa, a serem convidados pelo Colegiado a compor a 53 
referida banca. Item 3. Apreciação de convite da ABENO para sediar sua Reunião Anual de 54 
2023, em parceria com outras IES de BH. A professora Najara esclareceu que na verdade a 55 

Instituição é que deve manifestar, durante a reunião prevista para Outubro de 2022, o interesse 56 
de sediar reuniões futuras. Segundo ela, a professora Vania Fontanella registrou que Belo 57 

Horizonte é uma cidade estratégica do ponto de vista geográfico, além de sediar muitas IES de 58 
porte na área da Odontologia. Foi indicado um grupo de discussão sobre a viabilidade da 59 



candidatura da FAO, composto pelas professoras Najara Barbosa da Rocha, Cristiane Meira 60 
Assunção, Loliza Chalub e Rafaela Silveira Pinto, a serem consultadas sobre a possibilidade de 61 

contribuir nessa análise de viabilidade.  Item 4. Proposta de reformulação dos critérios de 62 
aproveitamento automático de estudos, por candidatos aprovados na modalidade 63 
reopção: as estudantes de reopção tiveram disciplinas dispensadas automaticamente. 64 

Entretanto, uma delas entrou com pedido de dispensa em duplicidade e a coordenação da 65 
disciplina Biologia Molecular indeferiu o pedido, alegando que a carga horária é de 60 horas e a 66 
cumprida apresentada de 30h e o conteúdo programático ficou defasado comparando-se a 67 
disciplina original com a cursada pela discente. Após consulta, o DRCA informou que não é 68 

possível reverter a dispensa automática, pois traria impacto em todas as demais disciplinas de 69 
liberação automática pelo SIGA. A sugestão da professora Carolina Nemesio é solicitar ao DRCA 70 
a lista de disciplinas do curso com dispensa automática para uma revisão pelos Departamentos 71 
Ofertantes. Havendo outras disciplinas na mesma situação, deverá ser solicitada a suspensão 72 
desta dispensa automática, inclusive a Biologia Molecular. A professora Najara relatou ainda o 73 

grande volume de solicitações de documentos, ementas e declarações para ex-alunos. Ficou 74 
autorizada pela plenária a consulta ao DRCA sobre as disciplinas com dispensa automática para 75 
posterior análise do Colegiado. Item 5. Oferta de Atividades Acadêmicas Curriculares em 76 
2022/1. No acolhimento dos discentes serão proporcionados: informações sobre como proceder 77 

nos ambientes acadêmicos, organizadas visitas a esses ambientes, reforço das medidas de 78 
biossegurança e esclarecimentos sobre o percurso curricular. Também haverá informações 79 
sobre o uso correto do pijama cirúrgico, que só deve ser utilizado no ambiente clínico. As pessoas 80 

não devem chegar ou sair da FAO usando os pijamas. Gregory sugeriu também atividades 81 
informativas sobre o Siga, planos de estudos, que poderiam inclusive ser on line para todos. Item 82 
6. Avaliação do EHE de discentes e docentes: discussão sobre os dados até o momento. 83 
A professora Carolina sugeriu a criação de uma comissão para analisar os dados e resultados 84 

dos questionários enviados para docentes e dicentes. Se ofereceram para participar desta 85 
análise as professoras Fabiana Vargas, Carolina Nemesio, Najara Rocha e Leniana Neves. Foi 86 

sugerido o nome do professor Luciano Capettini para representar o ICB. Item 7. Outros 87 
Assuntos.  Atividades geradoras de crédito. É importante definir melhor os diferentes tipos 88 
atividades, pois só temos 3 códigos para atribuir os créditos, teoricamente como pesquisa, ensino 89 

e extensão. Atividades de administração e representação estudantil por exemplo acabam sendo 90 
inseridas como ensino. A atribuição de nota 100 para todas as atividades indiscriminadamente 91 

deve ser revista, considerado faixas de carga horária e assiduidade. Esses ajustes podem ser 92 
considerados quando da reforma curricular. O servidor TAE Gregory sugeriu a criação de um 93 

OMBUDSMAN na FAO, para tratar das questões relativas ao funcionamento dos setores. Os 94 
discentes relataram não terem acesso ao forum do Moodle. Foi sugerido o uso no Teams e de 95 
um forum de transmissão por whatsapp, além de que sejam feitos esclarecimentos sobre os 96 
emails diariamente enviados automaticamente após as postagens no Moodle. A professora 97 

Najara informou que a PROGRAD enviou email sobre o PET Saúde, interprofissional, de 98 
assistência em gestão, e sugeriu a criação de um grupo entre as diferentes áreas para montar 99 
um projeto da UFMG. O professor João Henrique Lara do Amaral está coordenando as 100 
discussões entre os representantes dos diversos cursos da UFMG. A sugestão foi elaborar um 101 
projeto voltado para assistência à população de rua nos três níveis de atenção à saúde, com a 102 

possibilidade de compartilhar o edital com a PUC-Minas. A professora Leniana pediu a palavra 103 
para esclarecer sobre o relatório anual que o NDE deve enviar para a CAP/UFMG (Comissão de 104 

avaliação própria da UFMG), um formulário a ser respondido pelo NDE a ser enviado até 20/04, 105 
após aprovação pelo Colegiado de Graduação. O Servidor TAE Gregory informou sobre os 106 
editais da FAPEMIG, um Universal e um Multiusuário, e do interesse do Colegiado de apresentar 107 
um projeto na área de digitalização, arquivologia e documentação para o tratamento dos arquivos 108 
e documentos do Colegiado, Centro de Memória e prontuários de pacientes. O NEPEO seria 109 

reequipado e seria também utilizado por eventuais alunos de outros cursos que poderiam 110 
trabalhar em colaboração ou projetos de extensão a serem criados na área de arquivologia e 111 
tratamento de documentos. Finalizados todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a 112 
presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo 113 
Horizonte, 16 de fevereiro de 2022. 114 

Profª. Dra. Carolina Nemesio de Barros Pereira 115 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado do Curso de Graduação FAO UFMG 116 

 117 


