
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 1 
ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 15/06/2022. 2 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2022, às 14:00 horas, por meio da plataforma Teams, 3 
reuniu-se virtualmente o Colegiado de Graduação em Odontologia da FAO UFMG, sob a 4 
presidência de sua Coordenadora pro tempore, Profª. Drª. Najara Barbosa da Rocha. Presentes 5 

à reunião os senhores membros Profª. Drª. Amália Moreno (Subcoordenadora pro tempore); 6 
Profª. Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, titular (ODR); Prof. Dr. Flávio de Freitas 7 
Mattos, titular (OSP); Profª Drª Cristiane Meira Assunção, titular (SCA); Prof. Dr. Glauber Ferreira 8 
Santos da Silva, titular (ICB), Profª. Drª. Silvia Ferreira de Sousa, titular (CPC); Profª. Drª. Regina 9 

Maria De Marco Turchetti Maia, titular (ICB); Profª Drª Fabiana Vargas Ferreira, suplente (OSP); 10 
Carolina Bosso Andre, suplente (ODR); Marcos Daniel Lanza, suplente (ODR); Rafael Paschoal 11 
Esteves Lima, suplente (CPC); não houve representação pela secretaria do Colegiado de 12 
Graduação. Justificou ausência: Prof.ª Dr.ª Fabiana Vargas Ferreira. Não teve representação 13 
discente. Havendo quorum regulamentar, a Sra. Presidente abriu a sessão.  Informes: Profa 14 

Najara trouxe o relato da Reunião que aconteceu com comissão de Saúde Mental da UFMG com 15 
a profa Representante da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) Profª Adriana de França 16 
Drummond e Marisnei Souza Dourado, Gerente de Assistência Social - Fump. Adriana trouxe o 17 
histórico da comissão da Saúde Mental, como que age cada órgão em relação ao amparo, como 18 

é a atenção à comunidade acadêmica, funcionários, docentes e estudantes. Especificamente os 19 
últimos, se tiver casos de urgência relacionados a saúde mental, é necessário chamar o SAMU 20 
para ser encaminhado ao CERSAM ou UPA de referência. Se o caso não for urgente, é para 21 

encaminhar ao DAST. Aluno amparado pela FUMP, no horário comercial para o amparo de 22 
psicólogos e médicos da FUMP. A comissão de Saúde mental se colocou disponível para toda a 23 
comunidade da FAO e explicou o caso da Rebecca, que é uma estudante extremamente 24 
vulnerável por sua condição, é necessário intervenção agora após seu trancamento da FUMP 25 

primeiro, para criar vínculo e confiança e depois, o amparo do colegiado. Foi explicado que no 26 
caso desta estudante, é importante dar um amparo para que esta estudante não desista do curso, 27 

com o regime especial acadêmico, no qual ela pode planejar o trajeto de forma mais tranquila. A 28 
Marisnei ressaltou que a aluna não ficará sem auxílio. Profa Najara também quis informar sobre 29 
a Reunião da PRAE, com o pró-reitor Tarcísio que aconteceu com os colegiados que tem alto 30 

custo de material acadêmico, como por exemplos odontologia, design, arquitetura, medicina por 31 

exemplo. Foi traçado todo o trajeto da assistência e sistema de cotas e informaram que os alunos 32 

cotistas de Odontologia, diferente dos outros cursos, evadem mais do que os estudantes da 33 
ampla concorrência e que isso alertou a PRAE. Então, as necessidades dos cursos foram ouvidas 34 

e quais os motivos dos alunos de Odontologia para evadirem. Prof Tarcísio disse que era 35 
importante pensar estratégias sobre amparo dos estudantes de Odontologia e que se fosse 36 
necessário elaborar um documento para ser encaminhado para PRAE com a realidade e 37 
sugestões. A PRAE tem o desejo de manter nossos estudantes no curso, não somente permitir 38 

a entrada, mas manter os alunos no curso para que eles se formem. Profa Najara comunicou que 39 
vai elaborar um documento para ser encaminhado para PRAE. Profa Regina disse que os alunos 40 
precisam de amparo pedagógico e escuta. Najara comunicou que foi enviado um ofício para 41 
Diretoria para que seja deslocado um funcionário para esta escuta. Profa Najara contou sobre a 42 
discussão da Reunião ABENO na Congregação que leu o relatório da comissão e que foi 43 

recebido com muitos elogios, porém por conta da reforma curricular, período ainda pandêmico e 44 

cortes financeiros, foi decidido adiar a participação da UFMG para 2024, mantendo a mesma 45 

comissão, para continuar a discussão e convidar integrantes dos departamentos para fazer parte 46 
desta comissão. Profa Najara disse que após discussão da reforma retornará esta discussão. 1. 47 
Aprovação Ata Reunião Ordinária 06/05 e 10/06. Profa Rogéli e Profa Regina indicaram 48 
correções e as Atas foram aprovadas por todos. 2.  Aprovações ad referendum e 49 
trancamentos. A aluna Rebecca Achelus trancou a matrícula neste semestre e outros alunos de 50 

forma parcial. A comissão de ajuste curricular foi indicada após pedido do NDE, com a Profª Rosa 51 
Núbia Vieira de Moura, lotada no departamento OSP; Prof. Frederico Santos Lages, lotado no 52 
departamento ODR; prof. Flávio de Freitas Mattos, lotado no departamento OSP, com a Profª 53 
Maria Inês Barreiros Senna, lotada no departamento CPC de consultora para comporem a 54 
comissão para justificar o aumento carga horária, sob a presidência a Profª Nubia Vieira de 55 
Moura. 3. Reunião Abeno - desdobramentos Congregação. Item retirado da pauta e incluído 56 

nos informes. 4. Problemática em relação aos alunos de revalidação. A profa Najara explicou 57 

o que aconteceu com a aluna de revalidação Maria Pia no semestre de 2022.1 em relação ao 58 
registro no Conselho Regional de Odontologia e do seguro obrigatório com a Prograd. Para a 59 



disciplina OSP041, após a matrícula do aluno, por seu um estágio supervisionado obrigatório, é 60 
necessário, segundo o CROMG, emitir uma carteira provisória para os estudantes, porém quando 61 

a estudante Maria Pia tentou fazer esta emissão, encontrou dificuldades e assim, após 62 
questionamento ao conselho por e-mail, eles informaram que não emitem o registro provisório 63 
para estudantes de revalidação, pois eles entendem que eles são formados. Por isso, o problema 64 

foi encaminhado para a Pró-reitora, no Setor de Estágios e neste setor foi apontado mais um 65 
problema, que o seguro obrigatório não era pago para estes estudantes e foi recomendado que 66 
procurássemos o setor de Revalidação da Prograd para apoio e esclarecimentos. Foi enviado 67 
para o setor que foi respondido que o Conselho não pode atuar sobre o ensino e o estágio 68 

obrigatório por meio de matrícula na modalidade isolada não faz jus ao seguro obrigatório. Assim, 69 
esta problemática foi exposta para plenária e prof Flávio fez as considerações que já tivemos 70 
problemas no internato com o conselho e que eles interferem sim quando o campo de estágio é 71 
no serviço, que tem suas próprias regulamentações. Também ressaltou sobre a problemática da 72 
FAO em se responsabilizar por estes problemas, reforçado pela Profa Rogéli. Assim, a plenária 73 

do colegiado decidiu que o ideal seria não aceitar mais estes alunos de revalidação enquanto a 74 
UFMG não resolver estes problemas em relação ao estágio e que deveria ser uma realizada uma 75 
reunião com a chefia do Departamento de Odontologia Social e Preventiva e coordenação da 76 
disciplina. Todos aprovaram a decisão. 5. Indicação Docente para comissão de ensino 77 

CROMG. Profa Najara perguntou se algum membro gostaria de participar da comissão. Prof 78 
Flávio sugeriu que o convite seja extendido para todos os departamentos para realizar suas 79 
indicações. Todos foram favoráveis a esta sugestão. 6. Aprovação regulamento LIGA. A 80 

mudança realizada pela comissão sobre o regulamento da liga, porém ainda foi levantado que 81 
não estava adequado para responder a questão sobre a forma de captação de recursos pela liga. 82 
Foi sugerido que toda captação de recursos fossem realizadas pelos docentes tutores, por meio 83 
do CENEX, que necessariamente precisa ser por uma fundação que faz a gestão de recursos. 7. 84 

Outros assuntos. Profa Najara comentou com todos que recebeu um e-mail da ProGrad e 85 
processo no SEI sobre as vagas remanescentes de Reopção, que foram 93 vagas. Foi 86 

conversado com a Diretoria e foi acordado que apenas 4 vagas iriam ser liberadas. Assim a profa 87 
Najara viu a necessidade de determinar a banca que fará a seleção, porém como a seleção ainda 88 
não tem data e não sabemos se os docentes estarão de férias, foi apontado pelo prof Flávio e 89 

Profa Regina que era necessário ter esta determinação para depois formar a banca. Profa Najara 90 

conviou a banca que participou da seleção passada e a profa Cristiane disse que estava à 91 

disposição, mas precisava saber se ela estará de férias. Então ficou decidido quando as datas 92 
forem definidas, a banca seria selecionada de acordo com a disponibilidade dos docentes, com 93 

concordância de todos. Finalizados todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a 94 
presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo 95 
Horizonte, 15 de junho de 2022. 96 
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Profª. Dra. Najara Barbosa da Rocha 98 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado do Curso de Graduação FAO UFMG 99 
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