
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE 1 
ODONTOLOGIA DA UFMG REALIZADA EM 22/09/2022. 2 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2022, às 14:00 horas, na sala da 3 
Congregação, reuniu-se o Colegiado de Graduação em Odontologia da FAO UFMG, sob a 4 
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); Prof. Dr. Flávio de Freitas Mattos, titular (OSP); Prof. Dr. Marcos Daniel Septímio 7 

Lanza, suplente (ODR); Prof.ª Ana Cecíla Diniz Viana, suplente (ODR); Prof.ª Drª Cristiane 8 
Meira Assunção, titular (SCA); Profª. Drª. Silvia Ferreira de Sousa, titular (CPC); Fernando 9 
Pereira Junior representante pela secretaria do Colegiado de Graduação. Não houve 10 
representação discente. Justificaram ausências: Prof. Luciano dos Santos Aggum Capettini, 11 
suplente ICB; Profª Regina Maria de Marco Turchetti Maia, titular (ICB). Havendo quorum 12 

regulamentar, a Profa Najara cumprimentou os membros do Colegiado e declarou aberta a 13 
Sessão. Informes. No dia 21 de setembro de 2022 foi aprovada pela Egrégia Congregação 14 

da FAO UFMG a composição de comissão para proposição de taxas sobre ações de extensão 15 
em beneficio do colegiado de Graduação da FAO UFMG. Foram indicados pela Congregação 16 
da FAO UFMG os Professores: Prof. Flávio de Freitas Mattos, Prof. Marcos Daniel Lanza, 17 
Profª Maria Inês Barreiros Senna e Prof. Walison Arthuso Vasconcellos. O Colegiado recebeu 18 

da ouvidoria uma reclamação de uma discente sobre o aproveitamento de estudo que foi 19 
indeferida pelo professor. A mesma solicitou reavaliação do pedido, que foi negada por 20 

decurso do prazo recursal regimental de 10 dias. O serviço geral da FAO UFMG queixou-se 21 
que professores não seguem as regras nas reservas das salas de aulas, tais como: a não 22 
assinatura do responsável pela chave das salas, marcam as reservas, mas não comparecem 23 

para a retirada da chave ou não preenchem o checklist ao visualizar qualquer problema nas 24 

salas. Ficou definido com a superintendência, serviço geral e multimídia que o Colgrad ficará 25 
responsável por marcar as salas em qualquer período, sendo que o professor pode solicitar 26 
no sistema as reservas e avisar por e-mail para aprovação ou comparecendo pessoalmente 27 

ao Colgrad solicitando a reserva ou alteração. Para as atividades das ligas acadêmicas, é 28 
sempre o Tutor (docente) quem marca e retira as chaves e nunca o aluno poderá realizar este 29 
processo. Atividades de outras naturezas não estão sob responsabilidade do Colegiado e suas 30 

demandas por salas ficam sob gestão de outras instancias da FAO UFMG. A superintendência 31 
solicitou que estas orientações fossem aprovadas na Congregação para o registro. Os 32 

representantes discentes organizaram assembleia para dialogar sobre tópicos de seus 33 
interesses: matrícula, falta de materiais, auxílio financeiro e outros assuntos. A Profa Najara 34 
informou sobre o edital do Termo de Ajustamento de Conduta da empresa Carrefour, com 35 

bolsas de graduação e pós-graduação para estudantes negros (pretos e pardos) no valor de 36 
R$1000,00 por mês até a formação do aluno. O último informe foi em relação as obras nas 37 

clínicas. O dinheiro já chegou à universidade, mas está em processo de planejamento. Assim 38 
a Comissão de Retorno e NDE estão planejando o retorno das aulas, para o qual foi elaborada 39 

uma proposta que será apresentada na reunião com o conselho departamental. 1. 40 
Trancamentos e aprovações ad referendum - formação complementar aberta e 41 
disciplina OPO014 – Foram realizados trancamento totais e parciais, incluindo estudantes do 42 
1º período, pois houve uma chamada do DRCA para ingresso no curso no final de setembro. 43 
A Prograd informou que o discente pode realizar o trancamento total, quando tiver uma 44 

justificativa para começar atividades no início de 2023. A Profa Najara apresentou uma 45 
aprovação ad referendum para homologação relacionada a formação complementar aberta de 46 
uma discente com o tema de saúde mental. É necessário gerar ocorrência curricular no 47 
histórico da aluna, informando modificações no percurso da mesma no curso. Foi aprovada 48 
por unanimidade a oferta da disciplina OPO014 pelo departamento SCA, após solicitação dos 49 

alunos da turma 168, por meio de um oficio dos estudantes. 2. Aprovações das atas de 24/08 50 

e 29/08 – Foram apontadas duas sugestões de mudanças sobre os membros do colegiado, 51 



incorporadas ao texto. As atas foram aprovadas. 3. Edital para ligas fora do prazo aprovado 52 
no regulamento – No período da pandemia, não houve participação de alunos nas ligas 53 

acadêmicas, e por isso, após o retorno presencial, foi solicitado a realização de um novo edital. 54 
Foi aprovado a realização de novo edital para ligas que perderam 50% de seus ligantes. 4. 55 
Regulamento da liga – A Profa Najara levantou a questão se era necessário atestar 56 
atividades, que serão registradas pelo Cenex, também pelo Colegiado. Assim ficou decidido 57 
que estas atividades serão certificadas pelo Cenex e não poderão ser certificadas novamente 58 

pelo Colegiado. A decisão foi aprovada por unanimidade.  Integralização de disciplina 59 
optativa – Alunos do 1º Período estão solicitando integralização de créditos nas disciplinas 60 
optativas justificadas pela conclusão de disciplinas em outras faculdades. Para deliberar sobre 61 
esta questão, ficou decidido que será realizado uma consulta a Prograd. 6. Formulários para 62 
envio sobre campos de estágios as disciplinas de estágios. A Profa Najara apresentou o 63 

formulário: https://forms.gle/GGDzauJTuNDgWYsX9 para aprovação e foi sugerida apenas 64 
uma alteração para o preenchimento do nome completo do coordenador da disciplina e inserir 65 

se o estágio é pedido via Prograd UFMG ou outro setor. Além disso, deve-se incluir o semestre 66 
e ano para o preenchimento do formulário. 7. Evento em parceria com colegiado de pós-67 
graduação – Item retirado da pauta. 8. Planejamento retorno disciplinas com e sem obra 68 
nas clínicas - Item incluído nos informes. 9. Disciplinas para pedido de seguro pelo setor 69 

de Bolsas da Prograd – A Prograd pediu para o colegiado avaliar quais disciplinas oferecem 70 
riscos aumentados na odontologia e, portanto, necessitariam de um seguro. Assim, ficou 71 

decidido pelo plenário que todas as disciplinas de clínicas práticas, estágios da odontologia, 72 
disciplina optativas com práticas hospitalares e aquelas que implicam em deslocamento 73 
possuem um risco aumentado. Todos aprovaram a decisão. 10. Oferta da disciplina é 74 

responsabilidade do departamento ofertante – A comissão do colegiado definiu que as 75 

ofertas das disciplinas no semestre são de responsabilidade do coordenador, chefias e 76 
docentes. 11. Outros assuntos: Moção de agradecimento: O colegiado, junto com a 77 
diretoria, decidiu emitir uma moção de agradecimento aos representantes de turmas pela 78 

colaboração na matricula 2022.2. Retificação da portaria Comissão de Retorno: Há 79 
necessidade de retificar os participantes desta comissão, pois o representante da área 80 
odontopediatria mudou, bem como a coordenação e subcoordenação do COLGRAD. O SCA 81 

ficou de analisar no departamento quem seria o novo representante. Vagas remanescentes 82 
Continuidade de estudo: A Prograd enviou um e-mail sobre o pedido de vagas 83 

remanescentes, sendo 38 delas para continuidade de estudo, já que não temos mudança de 84 
turno. Ficou aprovado a oferta de 2 vagas na área da odontologia, devido às restrições que 85 
ainda estamos enfrentando por conta da pandemia da COVID. Todos os itens foram aprovados 86 

por unanimidade. Finalizados todos os assuntos da pauta, a Presidente agradeceu a presença 87 
de todos e deu por encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. Belo Horizonte, 22 88 

de setembro de 2022. 89 

Profª. Dra. Najara Barbosa da Rocha 90 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado do Curso de Graduação FAO UFMG 91 
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