
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 1 
ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 24/08/2022. 2 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2022, às 14:00 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, Prof.ª. Drª. Najara Barbosa da Rocha. 5 

Presentes à reunião os senhores membros Prof. Lucas Guimarães de Abreu (Subcoordenador 6 
pro tempore); Profª. Drª. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, titular (ODR); Prof. Dr. Flávio 7 
de Freitas Mattos, titular (OSP); Prof.ª Drª Cristiane Meira Assunção, titular (SCA); Regina Maria 8 
De Marco Turchetti Maia, titular (ICB); Carolina Bosso Andre, titular (ODR); Prof. Dr. Glauber 9 

Ferreira Santos da Silva, titular (ICB);Profª. Drª. Silvia Ferreira de Sousa, titular (CPC); Prof.ª Ana 10 
Cecila Diniz Viana, suplente (ODR); Sheyla Márcia Auad, suplente (SCA); Fernando Pereira 11 
Junior representante pela secretaria do Colegiado de Graduação. Não teve representação 12 
discentes. Justificaram ausências : Prof.Rafael Paschoal Esteves Lima; Profª Fabiana Vargas 13 
Ferreira . Havendo quorum regulamentar, ao Profa Najara cumprimentou os membros do 14 

Colegiado e declarou aberta a Sessão. Informes: Profª Najara quis primeiramente deixar 15 
registrado em Ata os agradecimentos à Prof.ª Amalia Moreno que contribuiu nas atividades no 16 
seu período como sub-coordenadora, a Prof.ª. Carol Nemesio deixou muitos processos 17 
resolvidos, mas infelizmente teve que se afastar por motivos pessoais e desejar boas-vindas ao 18 

Prof. Lucas Guimarães Abreu e agradecer o aceite para o cargo de Subcoordenador do 19 
Colegiado de Graduação. Foi informado pela professora que a resolução das ligas foi aprovada 20 
na congregação.  Outro informe é na reunião da congregação no dia 23 de agosto de 2022, que 21 

a prof.ª Amalia Moreno participou foi decidido que a reforma seria atrasada, mas com a 22 
necessidade de entrega da nova proposta até fevereiro de 2023. Ressaltando que a prof.ª Amalia 23 
Moreno fazia parte da comissão como subcoordenadora do colegiado e neste momento o prof. 24 
Lucas Guimaraes Abreu iniciou atividade como subcoordenador do colegiado e a resolução será 25 

retificada. O Prof. Leandro Napier foi convidado, representando a Cobio para esclarecer sobre 26 
as diretrizes da comissão da biossegurança na questão das duplas e se tem alguma alteração 27 

para poderia ser realizada para o avanço de turmas represadas no curso, se por acaso estas 28 
clínicas não tenham sido reformadas. Prof. Leandro relatou que o processo da reforma das 29 
clínicas está lento, tendo previsão no final de ano para iniciar as obras. Ele explicou que o 30 

momento é mais favorável, mas continuamos com mesmo problema em relação a estrutura das 31 

nossas clínicas, os discentes e docentes estão protegidos com equipamentos EPI, mas os 32 

pacientes estão vulneráveis (paciente que está deitado de boca aberta e ao lado outro paciente 33 
com geração de aerossol, assim um paciente pode contaminar outro paciente) e por isso não tem 34 

como aumentar o número de atendimento nas rosetas, porém aumentou a questão da 35 
proporcionalidade de professores orientando dupla de alunos, que antes eram 3 duplas e agora 36 
são 4. Ainda não teve alteração no protocolo e devemos seguir as orientações do semestre 37 
passado. Prof.ª Ana Cecilia sugeriu uma extensão de horário usando as cadeiras intercaladas 38 

para o segundo turno, caso não volte a normalidade no próximo semestre. Prof. Leandro 39 
comentou com a prof.ª Najara que não é bom iniciar um horário depois das 18:00 horas, mas 40 
começar antes e estender o horário, o problema seria os 30 minutos de intervalos que é 41 
necessário para a troca de pacientes e haverá um tempo menor para a desinfectação da clínica. 42 
Prof.ª Ana Cecilia deu a ideia de uma disciplina que ocupa 20 semanas, no caso poderia ser 43 

dada em 10 semanas intercalando outras disciplinas naquele mesmo dia e horário, caso não 44 

tenha essas modificações nas clínicas. 1. Aprovação Ata Reunião Ordinária 13/07:  Profa 45 

Najara perguntou se havia sugestões na Ata enviada para aprovação com antecêndia e ninguém 46 
se manifestou e assim a ata foi aprovada por todos. 2.  Aprovações ad referendum: Resolução 47 
Trancamentos – Tivemos vários trancamentos de matrícula pela questão financeira, ansiedade, 48 
sendo que a Profª Najara relatou que fez a escuta de discentes que realizou o trancamento, mas 49 
eles tiveram fortes motivos para o trancamento. Assim, eles foram orientados a ingressar no 50 

auxílio da Fump ou fazer o curso de maneira mais devagar, de acordo com as condições 51 
financeiras e emocionais.  Prof. Flavio sugeriu um levantamento gráfico na Prograd sobre o 52 
trancamento em outros cursos para relatório acadêmico, para saber a problemática do curso de 53 
odontologia se é diferenciado dos demais cursos. Sobre a comissão de reopção, a demanda veio 54 
no momento de férias, Profª Najara conversou com o prof.Rafael, profª Fabiana e profª Amalia 55 
Moreno, pois eles ficaram na comissão de reopção para avaliarem o programa novamente e foi 56 

identificado que a nossa resolução ainda não está esclarecida. Antes do próximo período temos 57 

que rever esta resolução do aproveitamento de estudo. Neste processo entraram quatro 58 
estudantes por Reopção, após das retificações do resultado final. Todos aprovaram as 59 



homologações. 3. Oferta de disciplinas -  Profa Najara explicou o que aconteceu com o 60 
processo de matrícula. Quando tem três subturmas de diferentes disciplinas em uma turma 61 

apenas, ou seja, toda a turma necessariamente precisa estar neste período, ocorre que a 62 
matrícula nas outras disciplinas  precisa ser coincidente deste período, pois se isso não 63 
acontecer, não terá vagas para todos. Este erro foi identificado após a primeira fase de matrícula. 64 

Desta forma todos os alunos precisam ter as matrículas padronizadas e a prof.ª Carolina já tinha 65 
relatado esta situação nas reuniões passadas. Por isso a necessidade de quando acontecer isso, 66 
as matrículas serem padronizadas antes da matrícula. Todos aprovaram. Em questão, a Prof.ª 67 
Najara conversou com a Marina do DRCA e em conversa sobre estes problemas de matrícula, 68 

foi exposto que uma turma estava apenas com uma disciplina e que isso era para ser repassada 69 
a Prograd. A profa conversou com o Prof Allyson e explicou a situação, assim foi definido que 70 
dobrasse a oferta de disciplinas que não fosse justificada a falta de espaço físico. Com isso, foi 71 
solicitado aos departamentos a oferta das disciplinas: Integralidade do Cuidado (OSP024), 72 
Introdução à prática clínica (CPC044), estágios em ações coletivas I (OPO015), Fundamentos 73 

da odontologia restauradora (INU018), Materiais dentários I (ODR041) e Práticas Laboratoriais 74 
em Restaurações Metálicas (ODR045) e após recebimento de justificativas para oferta ou não, 75 
foi possível duplicar as disciplinas Introdução à prática clínica (CPC044), Fundamentos da 76 
odontologia restauradora (INU018), Materiais dentários I (ODR041). Foi sugerido inclusive ter as 77 

aulas teóricas aos sábados por ser dia letivo. 4. Convênios estágios – A Prof.ª Najara relata 78 
que teve um pedido relacionado aos pedidos de convênios dos estágios na odontologia, e não 79 
conseguiu responder, porque o colegiado não tem este controle. Assim ela sugeriu que o 80 

colegiado pedisse o registro de campos para as disciplinas de Estágio. Prof. Flavio disse que 81 
basta pedir aos coordenadores das disciplinas um relatório dos campos que estão atuando 82 
geograficamente dentro de Belo Horizonte e outros municípios. Prof.ª Najara vai elaborar um 83 
checklist de dados com os itens importantes para serem registrados, para envio à coordenação 84 

do estágio uma vez no início do ano, contendo no formulário as informações atualizadas. Todos 85 
aprovaram o checklist. 5. Critérios de vagas para veteranos – Os critérios 1)Curso; 2) 86 

Obrigatoriedade no Percurso; 3) Menor número de reprovações; 4) Previsão em plano de 87 
estudos; 5) Maior CH integralizada; 6) Média de NSG; 7) Último NSG; 8) Maior número de 88 
reprovações; 9) Menor CH Integralizada foram aprovados para semestre atual que objetivava 89 

priorizar a alocação de vagas de matrícula para alunos regulares em suas turmas, porém neste 90 

semestre teve problemas com os discentes ao estabelecer o maior CH Integralizado. A prof.ª 91 

Najara perguntou a Marina do DRCA se este item seria correspondente a carga horária de 92 
disciplinas obrigatórias ou todas as horas que são integralizadas e a resposta foi que era a carga 93 

horária total. Por este motivo houve muitas cobranças dos alunos no colegiado em relação a 94 
integralização de créditos antes de iniciar a matrícula, por critérios de vagas. Prof.ª Najara sugeriu 95 
o item Maior CH integralizado fosse para último item no critério de vagas, em que o Prof. Flavio 96 
falou sobre a prioridade nos critérios de vagas para os alunos mais avançados no curso tanto 97 

para optativa e como obrigatória, os critérios não podem ser modificados, mas sim organizados. 98 
A Prof.ª Najara disse que perguntaria a Marina do DRCA quais os critérios que atinge o objetivo 99 
inicial e fará adequação dos critérios de acordo com esta orientação. A proposta foi aprovada por 100 
todos.  6. Aproveitamento de estudos – Uma estudante veio transferida e conseguiu cursar 101 
uma disciplina em outro curso e conseguiu aproveitamento de estudos nesta disciplina. Uma 102 

outra que ela havia pedido teve seu parecer indeferido. Outros estudantes quiseram ter a mesma 103 

condição, mas a profa Najara entrou em contato com a Prograd, que relatou que há uma 104 

prioridade no percurso formativo e que o aluno que deve disciplina do primeiro período, não pode 105 
realizar o terceiro período e deixar o primeiro para depois, porque ele sempre será do primeiro 106 
período até cursar esta disciplina que ele deve. Outro porém, é que eles precisam estar até o 107 
segundo período para pedir aproveitamento, como está no regulamento de 2018 (NGG). Fora 108 
que as vagas de outros cursos não são para o curso de Odontologia e precisa de uma negociação 109 

prévia para isso acontecer. Os estudantes foram orientados por e-mail. Os estudantes que 110 
tiveram o pedido indeferido no aproveitamento de estudo querem revisão do pedido, fora do prazo 111 
de recurso estabelecido (10 dias). Assim foi discutido entre os membros do colegiado que mesmo 112 
que seja apresentado uma nova evidência da disciplina, não poderá entrar com novo pedido de 113 
aproveitamento, já que a disciplina já foi indeferida pelo departamento. A decisão foi aprovada 114 
por unanimidade. O Funcionário Gregory sugeriu uma tabela de equivalência positiva e negativa 115 

dos pedidos de aproveitamento que o colegiado normalmente recebe para facilitar o deferimento 116 

ou indeferimento dos processos e minimizar a carga de processo que são encaminhados para 117 
os departamentos. 7. Aulas abertas Ligas – A resolução foi aprovada e nela consta que aula 118 



aberta com convidados externos com certificação seria uma atividade de extensão, que deveria 119 
ser solicitada pelo Cenex por conta do trabalho que traz ao colegiado para certificação. Assim os 120 

pedidos de aula aberta por liga estão sendo negados, conforme a nova resolução. Todos 121 
aprovaram a decisão. 8. PRAE – instrumentais – Profa Najara informou que a PRAE vai lançar 122 
um edital para financiar materiais aos alunos vulneráveis, disponibilizando um valor de créditos 123 

para os discentes adquirirem os instrumentais. Este assunto foi retirado da pauta por não ter 124 
necessidade de decisão e ficando somente em informes. 9. Outros assuntos. As próximas 125 
reuniões serão em dias alternados conforme disponibilidades dos participantes da comissão, 126 
será enviado um doodle para decidir a próxima reunião. Todos concordaram. A Profª Andréa 127 

Drummond, do departamento OSP, fez um questionamento ao colegiado sobre questionou quais 128 
as providências quando ocorre uma falsificação na assinatura do aluno que não estava presente 129 
no período da aula e assim, foi decido, por unamidade por todos, que o aluno deve ser reprovado 130 
e se a docente quiser, entrar com um processo administrativo disciplinar ao discente que assinou 131 
e também o que recebeu a assinatura. Finalizados todos os assuntos da pauta, a Presidente 132 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 133 
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2022. 134 

 135 

Profª. Dra. Najara Barbosa da Rocha 136 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado do Curso de Graduação FAO UFMG 137 
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