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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG), a 

partir de Análise Prospectiva do ensino de graduação levada a termo no segundo 

semestre de 1989, promoveu a reformulação do seu currículo e a implantação de um 

novo Projeto Pedagógico para o Curso de Odontologia. 

Fruto de um processo de reflexão que considerou o perfil epidemiológico da população 

brasileira e o redimensionamento da prática odontológica, prioritariamente voltada para 

a promoção e a manutenção da saúde e as políticas públicas vigentes, este Projeto tem 

como objetivo a formação de profissionais mais comprometidos com as reais 

necessidades da população, ao mesmo tempo em que procura manter-se aberto e atento 

para atualizar-se a medida que novas demandas e necessidades se imponham à formação 

profissional. 
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2. HISTÓRICO 

A Análise Prospectiva, uma avaliação do Curso de Odontologia, realizada com um 

amplo debate entre os segmentos da Faculdade em 1989, além de possibilitar uma 

reflexão sistematizada sobre os reais problemas que a Escola enfrentava naquele 

momento na formação do cirurgião-dentista, trouxe o benefício de uma importante 

mobilização da comunidade acadêmica. 

Na sua aplicação, a Análise Prospectiva na FO-UFMG cumpriu os seguintes passos: 

1º) apresentação do projeto e da literatura complementar à aplicação da 

metodologia da Análise Prospectiva; 

2º) discussão do projeto da Análise Prospectiva e da literatura complementar; 

3º) definição da imagem objetivo da escola como entidade formadora de 

recursos humanos para a Odontologia; 

4º) elaboração de um diagnóstico detalhado da situação real do processo de 

formação profissional no curso naquele momento; 

5º) identificação dos pontos de estrangulamento que impediam a 

implementação de uma formação profissional segundo a imagem objetivo; 

6º) definição de estratégias de ação que permitissem um salto qualitativo na 

formação profissional, aproximando a prática de ensino da imagem-objetivo 

inicialmente definida (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 

1991b). 

Além de apontar algumas alternativas para superar os problemas detectados, a Análise 

Prospectiva delineou de forma mais clara quais as exigências que se faziam naquele 

momento quanto à formação profissional do cirurgião-dentista. Essa metodologia 

permitiu também à comunidade acadêmica identificar quais os obstáculos a serem 

transpostos na formulação de um novo projeto de capacitação profissional. 
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Findo o processo da Análise Prospectiva, elaborado seu relatório e promovida sua 

divulgação à comunidade acadêmica, exigia-se de imediato as iniciativas necessárias à 

reformulação do Projeto Pedagógico em vigor até aquele momento. Em período anterior 

à Análise Prospectiva (maio de 1989), uma proposta de reformulação deste projeto 

havia sido entregue e acolhida com severas restrições por parte da Câmara de 

Graduação da UFMG (UFMG, 1989a). Logo depois, em outubro de 1990, foram 

aprovadas as novas Normas Gerais do Ensino de Graduação da UFMG o que gerou a 

necessidade de organizar, de forma emergencial, uma adaptação do currículo de ensino 

do Curso de Odontologia às normas. Em 30/5/1990 essa adaptação foi aprovada e 

firmou-se compromisso entre a Câmara de Graduação e a Faculdade de Odontologia de 

que no período de um ano e seis meses uma nova proposta de reformulação do projeto 

seria apresentada considerando as observações já emanadas da Câmara (UFMG, 1990a). 

Em junho de 1991 foi realizada uma assembléia na FO-UFMG, com a participação de 

professores e alunos, com o objetivo de desencadear de forma coordenada as discussões 

sobre a efetiva elaboração da nova proposta para o ensino de graduação. Nessa 

assembléia, foram apresentados os resultados da Análise Prospectiva e discutido o perfil 

do profissional a ser formado pelo curso. Também foram aprovados alguns princípios 

de ordem mais conceitual e outros de ordem operacional, que deveriam presidir a 

formulação da nova proposta. Entre esses princípios é importante destacar: a garantia de 

um compromisso ético para com o paciente; a ênfase na prevenção e na educação para a 

saúde; a exigência da excelência técnica orientada para o ensino e para a promoção da 

saúde; a necessidade de se institucionalizar um processo dinâmico de avaliação da 

proposta a ser implantada; e a garantia de amplo envolvimento da comunidade com a 

elaboração do novo Projeto Pedagógico (UFMG, 1991b). 

Estruturou-se, então, uma comissão que, em conjunto com o Colegiado de Curso, 

orientou a elaboração da nova proposta para o Ensino de Graduação do Curso de 

Odontologia. Essa comissão trabalhou de forma sistemática, coordenando as discussões 

e a elaboração das propostas de implementação das estratégias definidas durante o 

processo da Análise Prospectiva. As contribuições da comunidade eram acolhidas, 

sistematizadas pela comissão e devolvidas para debate nos departamentos acadêmicos. 
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Em 15/10/1991, o novo projeto para o ensino da Faculdade de Odontologia foi enviado 

para análise da Câmara de Graduação, recebendo parecer favorável e aprovação em 

21/2/1992 (UFMG, 1991a). 

O novo projeto foi implantado imediatamente, no primeiro semestre de 1992. Para 

acompanhar a sua implantação e avaliação, organizou-se um grupo de trabalho com a 

participação do coordenador do Colegiado de Curso, chefes dos quatro departamentos 

acadêmicos, representantes de duas áreas do conhecimento da ciência odontológica, 

coordenador do Centro de Apoio, Seleção e Encaminhamento do Usuário (CASEU), 

diretor da Unidade, vice-diretor e representantes do corpo discente. Sempre que 

necessário foram convidados professores das disciplinas e alunos para relatar problemas 

detectados na nova proposta, assim como sugerir soluções. Essa comissão reuniu-se 

periodicamente, acolhendo avaliações e sugestões dos segmentos da comunidade 

acadêmica e orientando o fluxo de informações e demandas para apreciação dos 

departamentos acadêmicos. Todas as deliberações foram consensuais. Quando 

polêmicos, os temas foram exaustivamente debatidos até atingir o consenso (UFMG, 

1995). 

Como resultado do trabalho de acompanhamento e avaliação, foi implantada no 

primeiro semestre de 1996 uma adequação ao projeto de 1992. Essa adequação, em 

linhas gerais, caracterizou-se pela realocação de parte do conteúdo programático das 

disciplinas e pela incorporação, como conteúdo obrigatório para a formação 

profissional, de temas abordados em projetos de ensino de curta duração, criados 

emergencialmente para suprir falhas detectadas logo após a implantação do novo 

Projeto Pedagógico em 1992. É importante ressaltar que na reformulação implantada em 

1996 foi ampliada a carga horária prática do Estágio Supervisionado em Odontologia, 

que passou de 180 para 315 horas, incorporando como campo de estágio, além do 

município de Belo Horizonte, outras cidades do Estado de Minas Gerais. Para que fosse 

possível esse aumento de carga horária, foi acrescido um período ao curso, ampliando 

para nove semestres o tempo mínimo de integralização curricular (UFMG, 1995). 
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3. PROPOSIÇÃO DE UM NOVO PROJETO PEDAGÓGICO PARA O 

CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFMG 

Realizado pela Análise Prospectiva o diagnóstico sobre como se desenvolvia o ensino 

de graduação, identificados os pontos de estrangulamento que impediam a consecução 

da imagem-objetivo do curso e definidas as estratégias de ação para que a imagem-

objetivo fosse alcançada, foi possível à comunidade da Faculdade de Odontologia 

propor um novo Projeto Pedagógico, desenhado em novas bases, alicerçado em 

princípios mais avançados e construído a partir da contribuição de todos os que 

participaram da aplicação da Análise Prospectiva e das discussões que a ela se 

seguiram. 

A aplicação da metodologia da Análise Prospectiva contrapôs de forma evidente à 

imagem-objetivo da instituição e do curso a realidade de um modelo de ensino que 

apresentava uma série de problemas. Embora grande parte dessas questões fosse 

percebida de forma isolada e fragmentada por diversos setores da Faculdade, a Análise 

Prospectiva se prestou a organizar de forma mais estruturada os diferentes olhares sobre 

Curso de Graduação. 

Segundo o diagnóstico da situação real do ensino da FO-UFMG, constante no Relatório 

da Análise Prospectiva, os aspectos demográficos e suas conseqüências epidemiológicas 

na saúde, além de não serem considerados na orientação curricular, tinham sua 

abordagem no processo de ensino-aprendizagem feita de forma isolada e vertical. A 

mesma verticalidade podia ser verificada quanto aos problemas socioeconômicos e sua 

relação com a saúde. Esses problemas não eram incluídos como parte dos determinantes 

de saúde bucal da população. Dessa forma, somente alguns conteúdos do ensino 

correspondiam a um enfoque de determinação do processo saúde-doença mais 

abrangente. Segundo o mesmo relatório, algumas questões podiam ser identificadas 

como indutoras dessa situação: era patente a alienação da Universidade e a falta de 

compromisso social do curso. No Projeto Pedagógico em vigor, o planejamento das 

ações de saúde não considerava os contextos demográficos, econômicos e 

epidemiológicos. A abordagem qualitativa e quantitativa dos dados de saúde e doença 
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da comunidade era desconsiderada por omissão ou falta de informação. Não havia 

também produção de novo conhecimento nessa área (UFMG, 1991b). 

Segundo o mesmo relatório, o Curso de Odontologia não incluía na sua programação os 

princípios da descentralização, do controle social, da universalização e da eqüidade. Na 

raiz desse problema está o desconhecimento das políticas de saúde e dos princípios da 

Reforma Sanitária. Também estava ausente no processo de formação a estruturação de 

um sistema de atenção à saúde para atendimento dos pacientes. A centralidade do 

aprendizado do exercício profissional recaía no aspecto técnico da prática clínica 

(UFMG, 1991b). 

Outra orientação em curso naquele momento e que mereceu destaque no processo de 

Análise Prospectiva diz respeito aos objetivos finais do Curso de Graduação e ao perfil 

profissional que estava sendo formado. A prática de caráter predominantemente 

especializado estimulava a especialização precoce já durante o período de estudo e 

condicionava a postura do profissional quando este ingressava no mercado de trabalho. 

A orientação do ensino naquele momento não considerava as profundas mudanças na 

conformação do mercado de trabalho na Odontologia e as necessidades de saúde da 

população. Uma mudança nessa orientação era dificultada porque no ensino não havia 

abordagem sobre sistema de atenção à saúde, Políticas Públicas e sobre a tendência do 

mercado para a prática profissional. 

Além disso, faltava a integração interdisciplinar e multiprofissional entre áreas de 

conhecimento e profissionais, não havia uma formação mais abrangente do professor 

que permitisse ampliar o horizonte de formação e, também, e não existia consenso na 

Faculdade sobre qual seria o perfil do cirurgião-dentista clínico-geral (UFMG, 1991b). 

Para equacionar esses problemas, o novo Projeto Pedagógico, implementado em 1992, 

propõe a aproximação precoce do aluno da atividade clínica, que passa a acontecer já no 

quarto período do curso, em disciplina de atenção primária à saúde bucal, integrante de 

um sistema hierarquizado de atenção à saúde. Esse sistema está em função nas clínicas 

de atendimento da Faculdade de Odontologia, e por disposição constitucional deve estar 

aberto a toda a comunidade como parte da rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
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No novo Projeto Pedagógico, as ações de saúde adquirem caráter de integralidade no 

ensino de uma macrodisciplina denominada Clínica Integrada de Atenção Primária 

(CIAP), de caráter estruturante, articulada com as demais disciplinas clínicas do 

currículo em um sistema hierarquizado de referência e contra-referência. Ao todo, são 

ofertadas cinco disciplinas de Clínica Integrada de Atenção Primária, do quarto ao 

oitavo período. Na macrodisciplina são considerados os condicionantes sócio-estruturais 

da situação de saúde da população, e o planejamento das ações deve ser compartilhado 

de forma co-responsável pelo aluno, professor e paciente. Nesse sentido, a 

epidemiologia e a promoção à saúde são conteúdos também estruturantes da formação 

profissional e o diagnóstico e planejamento da atenção nas CIAPs, nos diversos 

períodos, deve considerar o percurso da atenção ao paciente desde a sua entrada no 

sistema até a sua alta, com trânsito, se necessário, pelas clínicas de referência. 

No novo Projeto Pedagógico não há triagem de pacientes nos moldes do projeto 

anterior, no qual se vinculava o paciente aos objetivos específicos das disciplinas. Os 

parâmetros que sinalizam para o atendimento do pacientes em uma das disciplinas de 

atenção primária se limitam ao estágio de formação do aluno, considerando-se o 

paulatino desenvolvimento de sua habilidade e a crescente complexidade das situações 

clínicas direcionadas para as CIAPs de maior capacidade resolutiva. 

Nas iniciativas de caráter gerencial para a consecução dos objetivos propostos pelo novo 

projeto, foi priorizada a contratação de professores com perfil para integrar o corpo 

docente das disciplinas de Clínica Integrada de Atenção Primária. 

Como relatado, para superar a falta de clareza sobre o perfil do profissional generalista, 

foi realizado debate sobre o perfil do profissional a ser formado pelo curso, em 

momento anterior ao da instituição da comissão responsável pela condução do processo 

de elaboração do novo Projeto Pedagógico. 

Definiu-se, como estratégia de integração interdisciplinar e interdepartamental no novo 

Projeto Pedagógico, que as equipes de professores das disciplinas de Clínica Integrada 

de Atenção Primária e Estágio Supervisionado seriam compostas por professores dos 

quatro departamentos acadêmicos da Faculdade. Essa organização previa a superação de 

conflitos interdisciplinares que poderiam ocorrer na implantação do novo projeto. 
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Implantada a nova proposta, à medida que o projeto evoluía, foram feitos ajustes na 

alocação de professores, considerando a afinidade por áreas de conhecimento e a origem 

departamental. Com o decorrer do tempo houve uma relativa estabilização do corpo 

docente nas disciplinas. 

A articulação do ensino à rede de serviço público possibilitou o surgimento de 

experiências de vinculação da pesquisa à atividade docente assistencial. A parceria entre 

a Universidade e o Serviço trouxe ganhos significativos para as partes. Essa parceria é 

mais efetiva nas disciplinas de Clínica Integrada de Atenção Primária e no Estágio 

Supervisionado. 

O Relatório da Análise Prospectiva explicita a distorção verificada no projeto anterior, 

no qual o total dos recursos humanos e materiais da Faculdade era mobilizado para a 

formação única e exclusiva do cirurgião-dentista. Não era considerada a exigência da 

capacitação de recursos humanos auxiliares. Tal postura significava, naquele momento, 

o monopólio do conhecimento por parte do profissional, ainda resistente à delegação de 

funções na equipe de saúde bucal. Faltava uma política de formação de recursos 

humanos auxiliares como forma de ampliar a cobertura da atenção à saúde bucal com 

qualidade. 

Com relação a esse desafio, o Curso de Odontologia enfrenta a questão sobre a 

definição do desenho ergonômico das clínicas de atendimento na sua nova sede, que 

possibilita um atendimento clínico com participação de pessoal auxiliar. 

Atualmente, a capacitação de recursos humanos auxiliares é viabilizada pela Faculdade 

na oferta de curso de atualização de caráter extensionista. 

Em todo esse processo, percebeu-se que a maioria dos problemas e pontos de 

estrangulamento do currículo guardava relação com a filosofia e a prática concreta do 

atendimento realizado na Faculdade pelas disciplinas de caráter clínico, e que aos 

enfoques curativo e tecnicista desse atendimento somava-se outro relacionado ao 

acolhimento da clientela. Este era excludente, baseado na organização de intermináveis 

filas. Aos critérios de indicação pessoal, sem qualquer controle e avaliação, somava-se 

uma triagem de pacientes que deveria atender preferencialmente ao ensino nas clínicas 
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de especialidades. Não eram considerados parâmetros mais globais de saúde para os 

pacientes. Enfim, na busca de uma nova concepção de curso, em substituição ao Projeto 

Pedagógico vigente até aquele momento, visivelmente fragmentado, desatualizado e 

inconsistente, a comunidade percebeu a necessidade de superar as distorções existentes 

na estrutura do curso e nos modos de compreender e atuar dos setores da vida 

acadêmica. 

A nova Constituição brasileira promulgada em 1988, consagra o direito social universal 

à saúde derivado do exercício de uma cidadania plena. Reza a Carta constitucional que 

compete ao Estado promover a saúde dos cidadãos. 

Nesse contexto a FO-UFMG se enquadra, sob todos os aspectos, como parte integrante 

do próprio Estado, e como tal deve representar e ser representada pelo próprio cidadão. 

É, portanto, por dever constitucional, que o novo Projeto de Curso da FO-UFMG 

considerou, naquele momento de reformulação de idéias e de práticas, a inserção da 

instituição como parte do SUS, tomando os princípios de eqüidade, universalidade e 

integralidade da atenção como seus. 

Como conseqüência da sua construção histórica, o novo Projeto Pedagógico da FO-

UFMG se constitui na afirmação dinâmica de um compromisso de participação ativa na 

vida do País, cuja finalidade é a formação de recursos humanos capacitados para atuar 

no Sistema Público de Atenção à Saúde. Além disso, esse projeto deve incluir a 

permanente produção de conhecimentos como condição necessária para aperfeiçoar não 

só o processo de formação, como também, por extensão, o próprio sistema público de 

atendimento. 

Por outro lado, ao articular o processo de formação profissional ao SUS, o Curso de 

Odontologia da UFMG, por meio de sua capacidade física instalada, participa, como 

ente público, da rede ambulatorial prestadora de serviços. Nesse contexto, o currículo 

do Curso, vinculado ao Projeto Pedagógico, é o instrumento primordial para a 

concretização desse fim, porque articula um corpo de disciplinas sob a égide dos 

princípios que regem o próprio sistema, referência indispensável e soberana no 

atendimento dos pacientes. 
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O Curso de Odontologia da FO-UFMG afirma-se a partir do seu Projeto Pedagógico 

como promotor dos direitos constitucionais do cidadão, dentre eles o direito à saúde 

bucal em uma sociedade saudável. 

São também instrumentos para a concretização do Projeto Pedagógico as relações que 

se estabelecem entre o ensino de graduação e as demais atividades-fim da Universidade: 

o ensino na pós-graduação, a extensão e a pesquisa. 

3.1. Perfil profissional a ser formado pelo curso 

O Curso de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais propicia a formação 

do cirurgião-dentista com o seguinte perfil: 

a) profissional integral, clínico generalista, integrante de equipe odontológica 

multidisciplinar, responsável pelo diagnóstico e planejamento integral das 

necessidades do paciente e capacitado a executar esse planejamento no que 

lhe compete pela sua formação; 

b) profissional capacitado ao trabalho em equipe com delegação de função para 

pessoal auxiliar; 

c) profissional com visão crítica que o capacite a atuar em temos das 

necessidades globais da comunidade; 

d) profissional que atenda ao paciente como uma unidade biopsicosocial; 

e) profissional que faça da promoção da saúde o eixo condutor de sua prática; 

f) profissional capacitado a atualizar-se nas novas necessidades da profissão 

em cursos e pela análise crítica de trabalhos científicos. 

Esse perfil não é considerado pelo curso como definitivo, mas passível de redefinição, 

propiciando uma resposta efetiva do processo de formação a novos determinantes 

histórico-estruturais da sociedade, novos perfis epidemiológicos da população brasileira 

e novas formas de organização da prática odontológica, tanto públicas como privadas. 
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3.2. Competências e habilidades do cirurgião-dentista 

Como profissional de saúde, o objetivo condutor de toda a prática do cirurgião-dentista 

é a profunda responsabilidade com a promoção da saúde da população. Assim sendo, 

todas as atividades de sua competência, seja no campo do planejamento e 

gerenciamento dos serviços ou na atividade de atendimento de caráter público e 

privado, devem ser conduzidas nesse sentido. 

No exercício de sua profissão o cirurgião-dentista deve estar capacitado a atender às 

demandas trazidas pelos pacientes. 

Na sua prática, como profissional de saúde, o cirurgião-dentista deve saber integrar a 

aplicação do conhecimento específico na área da saúde bucal com a compreensão da 

fisiologia humana. O profissional deve saber articular de forma adequada a inter-relação 

da totalidade orgânica do paciente com sua área de atuação específica. 

No que tange às alterações patológicas mais prevalentes, o cirurgião-dentista deve ser 

capaz de identificar sinais e sintomas que determinem a necessidade de avaliação do 

estado de saúde do paciente por outros profissionais da área da saúde. 

Em sua área de atuação, o cirurgião-dentista deve saber articular de forma completa os 

diversos determinantes do processo saúde-doença, entendido em seu aspecto dinâmico, 

e sua inter-relação com a totalidade da vida do indivíduo. O diagnóstico das alterações 

patológicas do sistema estomatognático, necessariamente, deve ser parte de uma 

abordagem da totalidade dos determinantes sócio-estruturais, assim como das causas 

orgânicas diretas. 

A promoção da saúde de cada indivíduo deve ser entendida como processo, 

responsabilidade compartilhada pelo cirurgião-dentista e pelo paciente, que não se 

esgota no componente individual, mas que é parte das condições de saúde de toda a 

sociedade. Essa articulação, de caráter mais amplo, atinge não só o núcleo mais restrito 

de convivência social do paciente, mas integra-se de forma processual na realidade da 

saúde-doença de toda a comunidade. 
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No exercício profissional, o cirurgião-dentista deve compreender o diagnóstico, o 

planejamento e a intervenção na prática odontológica como aspectos de um mesmo 

processo. 

Na prática profissional, o cirurgião-dentista deve considerar uma via de mão dupla na 

relação com o paciente, com o exercício em esferas de responsabilidades. Ambos atuam 

como agentes na consecução da saúde. 

Estabelecido o universo de sua atuação, o cirurgião-dentista deve dominar as técnicas 

preconizadas pela Ciência Odontológica, ser competente na manipulação dos materiais 

odontológicos, na utilização dos equipamentos e tecnologias de sua área de atuação e no 

uso do instrumental odontológico disponível. 

A formação oferecida no Curso de Graduação deve capacitar o cirurgião-dentista para o 

crescimento no seu campo de atuação específico pela via da educação permanente. O 

profissional deve ser capaz de evoluir junto com a Ciência Odontológica, assim como 

adaptar-se a outras realidades de trabalho, além daquelas encontradas na área de 

abrangência da UFMG. 

O cirurgião-dentista, após seu período de formação, deve estar apto a acompanhar e 

compreender o desenvolvimento da pesquisa na Ciência Odontológica e ser capaz de 

integrar equipe de profissionais em projetos de pesquisa. 

O cirurgião-dentista deve estar capacitado a integrar equipe multiprofissional na 

condução do atendimento integral à saúde da população. Deve ser capaz de referenciar, 

atender e contra-referenciar os pacientes colocados sob sua responsabilidade naquilo 

que lhe foi delegado como função na equipe. 

O cirurgião-dentista deve compreender a organização das políticas de saúde e, no 

âmbito do serviço, problematizar a prática das políticas de saúde bucal. Deve identificar 

de forma crítica os limites e avanços na implementação dos programas, os 

condicionantes que se apresentam a partir de questões políticas mais abrangentes, a 

interferência dessas questões na implementação dos projetos, as características da 

gestão financeira e as políticas de recursos humanos. Deve também estar capacitado a 

integrar equipe multiprofissional com atuação no serviço público. 



 

 13 

Alicerçado em conhecimentos e experiências adquiridas durante o período de sua 

formação, o cirurgião-dentista deve ser capaz de propor soluções alternativas para o 

adequado equacionamento de problemas clínicos específicos que se apresentarem 

durante o atendimento ao paciente. 

O cirurgião-dentista deve sempre orientar sua prática pelos princípios éticos de respeito 

à população. 
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4. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA 

Estabelecidos os princípios gerais a serem perseguidos na formação do cirurgião-

dentista e definido o perfil profissional a ser alcançado, o passo seguinte foi atuar de 

forma planejada no sentido de mobilizar os recursos necessários para alcançar o que se 

propõe como imagem-objetivo para o Curso de Odontologia da UFMG. Nesse sentido, 

foram definidos os conteúdos curriculares e estabelecidas as estratégias pelas quais 

esses conteúdos seriam veiculados no novo Projeto Pedagógico. 

Na conjugação de esforços para a implementação do novo projeto é fundamental a 

participação do Programa de Pós-Graduação, a inclusão, como atividades de ensino, das 

experiências da extensão e da iniciação científica, o apoio dos setores administrativos e 

a atuação da coordenação didática do curso. Além disso, uma nova proposta de 

formação profissional não pode deixar de considerar o efetivo envolvimento de todos os 

setores da comunidade e a implementação de uma metodologia de acompanhamento e 

avaliação. 

4.1. Conteúdos curriculares 

A articulação entre os conteúdos curriculares das ciências básicas e aqueles de caráter 

profissionalizante deve considerar não somente os aspectos relativos à sua distribuição 

temporal, mas o estabelecimento de uma clara aplicabilidade daqueles de caráter básico 

sobre os de caráter profissionalizante. Essa articulação deve ficar clara já no momento 

em que o acadêmico entrar em contato com os primeiros conteúdos da formação básica. 

No mesmo sentido, os conteúdos profissionalizantes têm como referência primeira o 

conhecimento gerado nas áreas das ciências básicas. O estabelecimento de uma real 

organicidade do conhecimento deve, em última análise, determinar a distribuição dos 

conteúdos durante o período de formação, respeitando uma complexidade crescente. 

A formação do cirurgião-dentista deve se dar pela reflexão e prática da Ciência 

Odontológica (do saber e fazer odontológico) e pela prática clínica em um sistema de 
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atendimento à saúde bucal hierarquizado em níveis de atenção, incluindo atividades em 

clínicas extramuros, integradas a esse sistema. Essas clínicas propiciam uma inserção 

mais qualificada nos problemas de saúde bucal da população. 

O contato com a prática clínica deve ser instituído o mais precocemente possível na 

estrutura curricular. 

Os conteúdos curriculares do Curso de Graduação em Odontologia da UFMG estão 

definidos na seguinte forma: 

· em Ciências Morfológicas são ministrados conhecimentos de genética, 

evolução, histologia, embriologia e anatomia; 

· em Ciências Fisiológicas são ministrados conhecimentos de bioquímica, 

fisiologia e farmacologia. 

· em Ciências Patológicas são ministrados conhecimentos de patologia geral, 

microbiologia geral, bucal e imunologia; 

· em Ciências Sociais são ministrados conhecimentos de sociologia, 

antropologia e psicologia; 

· em Propedêutica Clínica são ministrados conhecimentos de patologia bucal, 

semiologia e radiologia; 

· em Clínica Odontológica são ministrados conteúdos de epidemiologia, 

políticas públicas de saúde, procedimentos clínico-preventivos e educativos, 

atenção primária à saúde bucal, materiais odontológicos, oclusão, dentística, 

endodontia, periodontia, prótese, cirurgia, trabalho em equipe de saúde 

bucal e biossegurança. 

Os conteúdos de Clínica Odontológica são desenvolvidos em disciplinas teórico-

práticas ou de componente exclusivamente prático vinculadas ao Sistema de Atenção à 

Saúde Bucal da Faculdade de Odontologia. 



 

 16 

Em Odontologia Pediátrica são ministrados conhecimentos clínicos em atenção primária 

e medidas ortodônticas preventivas e interceptativas aplicáveis no atendimento da 

criança. 

Alguns conteúdos com aplicabilidade clínica são incorporados ao ensino, inicialmente, 

em disciplinas teórico-práticas com atividade em laboratório. 

Outros conteúdos de caráter exclusivamente teórico compõem o conjunto de saberes 

necessários à prática profissional: Metodologia do Trabalho Científico, Orientação 

Profissional, Odontologia Legal e Deontologia. 

Nas disciplinas de tópicos, de caráter optativo, são oferecidos conteúdos teóricos, 

práticos ou teórico-práticos de interesse para a formação profissional. Essas disciplinas, 

distribuídas para sua oferta entre os departamentos acadêmicos, podem ter seus 

conteúdos redefinidos a cada semestre letivo. 

Outras disciplinas de caráter optativo têm seu conteúdo já definido na grade curricular e 

são ofertadas semestralmente mediante manifestação dos departamentos acadêmicos. 

A Propedêutica Clínica, a Clínica Odontológica, a Odontologia Pediátrica, assim como 

outras atividades de ensino de caráter complementar, organizam-se a partir dos 

seguintes princípios de ordem geral: 

· a promoção de saúde constitui atividade integradora de todas ações que 

envolvem o atendimento a pacientes nas diversas disciplinas do currículo, 

assim como é eixo condutor e meta da prática profissional; 

· são considerados no processo de ensino os diversos estágios de 

desenvolvimento do ser humano, a saber: a criança, o adolescente, o adulto 

e a pessoa na terceira idade; 

· são ministrados ensinamentos que possibilitem o atendimento de pacientes 

portadores de necessidades especiais; 

· a biossegurança constitui-se em um dos fundamentos do ensino profissional; 
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· a capacitação dos alunos no diagnostico e planejamento integral e o 

atendimento das necessidades do paciente em atenção primária são 

realizados em Clínicas Integradas de Atenção Primária intramuros e 

unidades extramuros integradas ao Sistema de Atenção da FO-UFMG; 

· no currículo do curso, do quarto ao oitavo período há pelo menos uma 

disciplina de Clínica Integrada de Atenção Primária; 

· os conteúdos de caráter clínico em atenção secundária (endodontia, prótese, 

dentística, periodontia, cirurgia) são ministrados em disciplinas específicas 

com atividade prática articulada ao sistema de atenção hierarquizado; 

· em virtude do perfil epidemiológico da população e da grande demanda pela 

cirurgia odontológica, as disciplinas de clínica cirúrgica são portas de 

entrada para o sistema de atenção; 

· a Disciplina de Clínica Odontopediatria I é a porta de entrada para o 

sistema, tratando-se de paciente odontopediátrico; 

· são acolhidos para tratamento nas clínicas de referência pacientes 

encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde. A abertura de vagas para 

esses pacientes está condicionada à integral cobertura da demanda gerada 

internamente pelo sistema; 

· outros conteúdos, eminentemente teóricos, ou práticos, desenvolvidos em 

laboratórios, são articulados ao currículo segundo o princípio de 

organicidade dos conteúdos curriculares; 

· o Estágio Supervisionado em Odontologia é desenvolvido no último período 

do curso, em Sistemas Públicos de Atenção à Saúde em municípios do 

interior do Estado de Minas Gerais. Nessa oportunidade são ministrados 

conteúdos e possibilitado o treinamento quanto à organização, ao 

planejamento e à administração dos serviços de saúde pública. Também é 

conteúdo do estágio a experiência e o conhecimento da realidade social, 
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econômica, demográfica e cultural dos locais do estágio, bem como está 

organizada a atenção à saúde e à saúde bucal nessas realidades; 

· faz parte integrante deste projeto a Grade Curricular do Curso de Graduação 

em Odontologia, com nome das disciplinas distribuídas por período, código, 

carga horária teórica, prática e total, número de créditos e cadeia de pré-

requisitos (Anexo A). Também é parte integrante deste projeto os planos de 

ensino das disciplinas com o nome das disciplinas, departamentos 

acadêmicos aos quais estão vinculados, carga horária teórica, prática e total, 

ementa, conteúdo programático, metodologia de ensino, critérios de 

avaliação de aprendizagem, bibliografia básica e complementar (Anexo B). 

4.2. Sistema hierarquizado por níveis de atenção 

O Curso de Graduação em Odontologia da UFMG, naqueles conteúdos que exigem o 

exercício das atividades práticas de atendimento à comunidade, tem a vinculação das 

atividades práticas das disciplinas do curso a um Sistema de Atenção à Saúde Bucal 

Hierarquizado. Por princípio, a necessidade de o sistema de atenção da FO-UFMG se 

organizar considerando as demandas do ensino não compromete sua perspectiva de 

integrar-se à rede pública de prestação de serviços. 

O Sistema de Atenção do Curso de Odontologia compõe-se de Clínicas Integradas de 

Atenção Primária e de Clínicas de Referência de Atenção Secundária. 

Nas Clínicas de Atenção Primária são realizados os procedimentos pertinentes a esse 

nível de atenção, incluídas as etapas de diagnóstico e planejamento, o que define a 

trajetória do paciente pelo sistema até o momento da alta. 

Nas Clínicas de Referência em Atenção Secundária são realizados procedimentos que 

exigem maior inversão tecnológica, freqüentemente extrapolando o espaço físico da 

clínica com utilização do apoio de laboratório e pessoal técnico. 

O atendimento em manutenção preventiva faz parte do conteúdo da Disciplina de 

Clínica Integrada de Atenção Primária V, no oitavo período do curso. 
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As Disciplinas de Clínica Integrada de Atenção Primária, de I a V, do quarto ao oitavo 

período do curso constituem, prioritariamente, a porta de entrada do Sistema de 

Atenção, bem como onde o paciente recebe alta após o trânsito pelas Clínicas de 

Referência. Nesse sentido, as Clínicas Integradas de Atenção Primária acolhem os 

pacientes em sua chegada ao sistema, cumprem o planejado para esse nível, fazem a 

referência desses pacientes em função de suas necessidade para as cínicas de referência 

e, em seguida, novamente os acolhe, encaminhando-os ao programa de manutenção 

preventiva. 

O fluxo dos pacientes entre as clínicas articuladas, por níveis de atenção, é organizado e 

supervisionado pelo Centro de Apoio, Seleção e Encaminhamento dos Usuários 

(CASEU). Esse setor também organiza o fluxo de demanda externa à FO-UFMG e, no 

que tange ao encaminhamento de pacientes promove o contato entre a FO-UFMG e o 

SUS. 

A Clínica Odontopediátrica será parte integrante do Sistema de Atenção em seu âmbito 

de trabalho específico. 

4.3. Processo de trabalho na equipe odontológica com biossegurança 

O processo de trabalho em saúde, com o empenho da equipe de profissionais com 

rigorosas práticas de biossegurança, tem-se firmado, ao longo das últimas décadas, 

como condição indispensável para que seja alcançado êxito na atenção à saúde da 

população. 

No ensino odontológico, o modelo de trabalho em equipe deve respeitar os princípios de 

biossegurança atualmente exigidos pela prática odontológica de qualidade, além de 

permitir a prática de dois outros componentes extremamente importantes: a organização 

do tempo e do trabalho, com maior produtividade e cobertura e o exercício do 

comportamento solidário, de interação e interlocução dos saberes. 

Na FO-UFMG, o aluno deve capacitar-se para o trabalho na equipe de saúde bucal 

experimentado os princípios de uma prática de biossegurança com qualidade. O ensino 
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dessa prática na FO-UFMG é desenvolvido em clínicas de atenção à saúde bucal 

ergonomicamente planejadas para esse fim. 

No atendimento clínico, o aluno deve trabalhar em duplas com divisão de tarefas. O 

aluno operador deve dedicar total atenção aos procedimentos operatórios imprimindo 

maior qualidade final ao trabalho, sem estresse. O aluno auxiliar ou instrumentador é 

responsável por oferecer ao operador, de forma segura, sem risco para o paciente, o 

instrumental odontológico a ser utilizado durante a consulta. Compete ainda ao aluno 

instrumentador  comunicar-se com o pessoal auxiliar responsável pelo municiamento da 

dupla no atendimento, bem como manipular os materiais odontológicos e apoiar ou 

colaborar com o aluno operador no manuseio de aparelhos ou outros recursos utilizados 

durante o atendimento. 

Durante o período de formação, o aluno deve incorporar outros princípios do trabalho 

em equipe: a co-responsabilidade dos membros da equipe para com a saúde do paciente, 

a competência na administração e organização harmoniosa das ações e o conhecimento 

sobre a dinâmica das relações que se estabelecem entre os membros da equipe e destes 

com o paciente. 

4.4. Disciplinas optativas e outras atividades de ensino 

O aluno do Curso de Odontologia da FO-UFMG deve integralizar no mínimo 60 horas 

da carga horária do seu curso em disciplinas optativas e / ou atividades de ensino de 

caráter complementar, sendo estas últimas consideradas como atividades acadêmicas 

curriculares integralizadoras de crédito pela Resolução n. 01/98 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 1999). As 

alternativas à disposição dos alunos no Curso de Odontologia para integralizar seus 

currículos são as seguintes: atividades de iniciação à docência (monitoria), de extensão, 

de iniciação à pesquisa e do Programa Acadêmico Especial do Colegiado do Curso de 

Graduação (PAE). 

O reconhecimento dessas atividades para cômputo de créditos é realizado pelo 

Colegiado de Curso, mediante apresentação de projeto de flexibilização curricular para 
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esse fim, pelo professor e pelos alunos envolvidos. A regulamentação dos 

procedimentos para apresentação de projetos foi feita mediante a Resolução n. 01/99 do 

Colegiado de Graduação da Faculdade de Odontologia, posteriormente alterada pela 

Resolução n. 01/2002, de 25/6/2002 (UFMG, 2002). Os projetos de flexibilização 

curricular podem ser vinculados ao Programa de Bolsas para a Graduação da Pró-

Reitoria de Graduação, ao Programa de Bolsas para Projetos de Extensão da Pró-

Reitoria de Extensão e, na área da pesquisa, ao Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica do CNPq ou ao Programa de Bolsas Institucionais de Iniciação 

Científica e Tecnológica da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(Fapemig) ou outra entidade de fomento. 

O Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação contempla três tipos de programas: 

Programa de Iniciação à Docência (PID - monitoria), Programa Acadêmico Especial 

(PAE) e o Programa de Aprimoramento Discente (PAD), este último também voltado 

para a iniciação científica. 

O apoio institucional para articulação dos diversos programas e orientação de docentes e 

alunos é feito por órgãos assessores para as atividades do Curso de Graduação, da 

Extensão e da Pesquisa, respectivamente, pelo Colegiado do Curso de Graduação, 

Centro de Extensão (Cenex - Odontologia) e Núcleo de Assessoramento à Pesquisa 

(NAPq - Odontologia). 

As disciplinas de caráter optativo são ofertadas na modalidade de temas fixos ou de 

tópicos cujos temas podem variar semestralmente. 

O registro para integralização de créditos no histórico escolar dos alunos nas atividades 

acadêmicas que não disciplinas optativas é feito sob a denominação de Programas, 

como especificado na Grade Curricular (Anexo A). 

4.5. Avaliação de aprendizagem 

A avaliação de aprendizagem nas atividades acadêmicas curriculares é feita segundo 

critérios predefinidos pelo corpo docente de cada disciplina. Definidos esses critérios, 

compete ao coordenador da disciplina orientar o processo de avaliação de 
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aprendizagem, divulgá-lo no início do semestre para o corpo discente e registrar o 

conceito final do aluno na caderneta escolar, para posterior lançamento no Sistema 

Acadêmico. 

Quanto às outras atividades de ensino que podem ser consideradas para integralização 

de créditos, ao apresentar o projeto de flexibilização ao Colegiado de Curso, o professor 

orientador define os critérios de avaliação do aluno. Ao final da atividade, feita a 

avaliação e verificado o aproveitamento suficiente ou não, esse resultado é entregue ao 

Colegiado de Curso, que o remeterá à Seção de Ensino para que seja feito registro do 

aproveitamento no Sistema Acadêmico. 

4.6. Duração do curso/período de integralização/carga horária 

O currículo do Curso de Odontologia da UFMG tem carga horária total de 3.810 horas 

perfazendo 254 créditos. Dessa carga horária, 1.402 são em atividade teórica e 2.348 em 

atividade prática. Está incluída na carga horária mínima do curso 60 horas, a serem 

cumpridas em disciplinas optativas ou em outras atividades de ensino. O curso de 

Odontologia da UFMG pode ser integralizado no mínimo em 9 e no máximo em 18 

semestres letivos. 
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5. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU) 

5.1. Programa de Pós-Graduação em Odontologia - Mestrado 

O programa de pós-graduação em Odontologia, no nível de Mestrado, estrutura-se de 

acordo com uma metodologia voltada para a formação de docentes. As oito áreas de 

concentração – Clínica Odontológica, Endodontia, Odontopediatria, Periodontia, 

Dentística Restauradora, Estomatologia, Materiais Odontológicos e Saúde Coletiva – se 

articulam no processo ensino-aprendizagem em uma série de atividades que primam 

pela densidade científica e pela inserção social da saúde bucal. 

A proposta de trabalho com as diferentes áreas, estruturada em um planejamento global 

do colegiado de pós-graduação, busca a ruptura com o modelo de ensino vertical, no 

qual o aluno é mantido numa posição de dependência em relação ao curso. 

Além de objetivar a formação de mestres com enfoque para o ensino e a docência, 

superando o modelo de ensino voltado para a especialização, o programa se destaca 

pelos seguintes aspectos: grande curricular concisa, moderna, voltada para a formação 

do docente em bases científicas, redução de créditos excessivos e seletividade do corpo 

docente agregando professores com bom índice de produtividade em pesquisa. 

A grade curricular e conteúdos das disciplinas do mestrado em Odontologia da FO-

UFMG são parte integrante desse projeto e estão disponíveis no Anexo C. 

Os esforços permanentes do colegiado e do corpo docente no sentido de melhor 

qualificação do mestrado surtiram bons resultados, uma vez que em 2001 a Capes 

atribuiu ao programa o melhor conceito que um programa no nível de mestrado pode 

receber - 5. 

Faz parte do programa o Mestrado Interinstitucional com a Universidade Federal do 

Pará, com aprovação da Capes, área de concentração – Estomatologia –, com vagas para 

10 alunos. 
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A articulação entre o programa de pós-graduação e o Curso de Graduação é alcançada 

mediante estratégias educativas ativas e participativas, que estimulam o aprendizado em 

torno do ensino, da pesquisa, da prática clínica e da saúde. Essa orientação se 

fundamenta nos objetivos do programa que visa à formação de docentes com forte base 

científica. 

São desenvolvidas as seguintes estratégias na formação dos mestres, que possibilitam 

áreas de intersessão com o ensino de graduação: 

· estágio à docência: concluído o primeiro semestre do programa, o aluno 

passa a participar, sob constante supervisão de um tutor, das atividades 

teóricas e práticas do curso de graduação. Essa atividade está regulamentada 

na UFMG na atividade de Monitoria de Pós-Graduação desde 1995; 

· avaliação do ensino: essa estratégia é desenvolvida em um momento 

posterior à experiência do aluno no Curso de Graduação. São organizados 

seminários nos quais o aluno é convidado a fazer uma avaliação e reflexão 

crítica sobre o ensino, observando a metodologia de ensino adotada na 

disciplina, as atividades acadêmicas desenvolvidas, o desempenho clínico 

de alunos da graduação e o sistema de atenção desenvolvido na disciplina da 

graduação; 

· projetos de extensão: o mestrando participa de algumas atividades de 

extensão, em conjunto com alunos da graduação, percebendo, dessa 

maneira, o triângulo formador do conceito de universidade (ensino, pesquisa 

e extensão); 

· projetos de pesquisa: o objetivo dessa estratégia é capacitar os futuros 

docentes não só na atividade de pesquisa, como também formá-los para o 

acompanhamento e orientação de alunos do curso de graduação nas 

atividades de produção do conhecimento; 

· produção intelectual: essa produção decorre da participação dos alunos do 

mestrado nos projetos de pesquisa. Ela acontece, em alguns casos, em 
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parceria entre alunos do mestrado e do Curso de Graduação, professores da 

graduação e pós-graduação; 

· seminários: em decorrência do vínculo com o Curso de Graduação os 

seminários organizados pelos alunos do mestrado (pré-defesas, defesa de 

projetos, seminários de avaliação, seminários científicos) estão abertos à 

participação dos alunos do Curso de Graduação; 

· dissertações: o programa de pós-graduação estimula a produção de 

dissertações que contribuam para a reflexão sobre o ensino profissional em 

Odontologia. Essa produção deve possibilitar a reflexão sobre o processo de 

formação de recursos humanos, treinamento docente, lugar do paciente no 

processo de ensino e evolução da prática de alunos do curso de graduação 

durante o curso. 

5.2. Programa de Pós-Graduação em Odontologia - Doutorado 

O projeto de doutorado do Programa de Pós-Graduação está em tramitação na UFMG e 

deverá ser enviado, como proposta, à Capes no segundo semestre de 2002. 

5.3. Programa de Pós-Graduação em Odontologia - Especialização (lato 

sensu) 

No Programa de Pós-Graduação em Odontologia (lato sensu) são ofertados seis cursos, 

a saber: Endodontia, Implantodontia, Odontopediatria, Periodontia, Prótese Dentária e 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. 

5.3.1. Curso de Especialização em Endodontia 

Objetivo: oferecer ao estudante/profissional a base científica para lidar com as 

atividades concernentes à Endododontia, tanto em seus aspectos teóricos quanto 

práticos, incluindo o treinamento de diferentes técnicas em manequins para posterior 

intervenção em pacientes. 
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5.3.2. Curso de Especialização em Implantodontia 

Objetivo: oferecer ao cirurgião-dentista conhecimentos técnicos e científicos, 

possibilitando-lhe aprimoramento profissional, estímulo à autoconfiança, 

desenvolvimento do espírito crítico e, ainda, motiva-los a atuar como elementos de 

referência e ao mesmo tempo transformadores da nossa realidade social, capazes de 

melhorar a qualidade de vida da população. 

5.3.3. Curso de Especialização em Odontopediatria 

Objetivo: o Curso de Especialização em Odontopediatria, a partir de uma análise da 

realidade socioeconômico-cultural de nossas crianças, visa proporcionar ao aluno um 

aprofundamento técnico-científico, aumentando sua autoconfiança e espírito crítico, 

bem como formar profissionais capazes de entender e modificar positivamente o atual 

quadro de saúde dessa população. Para tanto, o especialista assim formado deverá, em 

sua atuação, privilegiar os procedimentos preventivos e ter como ponto de partida uma 

visão holística do paciente, propiciando uma atenção integral à criança, imersa em seu 

meio social. 

5.3.4. Curso de Especialização em Periodontia 

Objetivos: o Curso de Especialização em Periodontia visa: 

· incentivar a qualificação de docentes para o magistério superior do sistema 

federal de ensino; 

· complementar, ampliar e aprofundar os conhecimentos do aluno na 

prevenção e na terapêutica atual para controle das doenças que afetam o 

periodonto, permitindo ao pós-graduado exercer sua atividade com maior 

segurança na área específica; 

· buscar uma articulação entre as diferentes áreas da Odontologia, visando a 

uma compreensão global da Periodontia no contexto da profissão, 

procurando evitar que ocorra uma visão profissional unilateral; 
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· estimular o espírito de observação, análise e crítica em relação à prática 

odontológica; 

· despertar o aluno para a atitude científica a fim de que ele possa pesquisar e 

utilizar as fontes de conhecimento e, portanto, manter-se sempre bem 

informado com relação aos progressos da Odontologia. 

O Curso de Especialização em Periodontia possibilita aos alunos estagiar nas clínicas de 

ensino prático da disciplina de Periodontia do curso de graduação. Esse estágio é 

desenvolvido sob orientação dos professores do Curso de Especialização. Tal 

experiência tem como objetivo oferecer a oportunidade da aprendizagem da 

especialidade e possibilitar um primeiro contato com o cotidiano do ensino acadêmico. 

Essa iniciativa favorece o surgimento de sentimentos de interesse pelo magistério no 

ensino superior. 

5.3.5. Curso de Especialização em Prótese Dentária 

Objetivo: oferecer ao cirurgião-dentista conhecimentos técnicos e científicos mais 

avançados, possibilitando o seu aprimoramento profissional, estímulo à autoconfiança, 

aperfeiçoamento do espírito crítico e, ainda, propiciar o surgimento de profissionais 

aptos a atuar como elementos transformadores da realidade social, gerando novos 

comportamentos que conduzam à melhoria da qualidade de vida da população. 

5.3.6. Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial 

Objetivo: o curso visa à formação técnico-científica dos alunos em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF), o que envolve conhecimentos nas áreas de 

diagnóstico, planejamento e execução de pequenas cirurgias ambulatoriais, bem como 

nas cirurgias realizadas a nível hospitalar. 
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6. CURSOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

A Extensão Universitária encontra na FO-UFMG um espaço privilegiado de expansão. 

O fato de esta instituição formar profissionais para a área da saúde faz com que a 

comunidade acadêmica na FO-UFMG tenha a oportunidades de se colocar de forma 

permeável às demandas sociais no campo da saúde, tão carente de recursos materiais e 

humanos. 

As conclusões da Análise Prospectiva do Ensino de Graduação da FO-UFMG 

mostraram que era necessário reorientar o Projeto Pedagógico do curso, uma vez que 

ficou claro naquele momento, que havia um alto grau de descompromisso social da 

unidade. O resultado desse processo não só resultou na implantação de um novo Projeto 

Pedagógico, como permitiu um olhar mais atento às demandas sociais na área da saúde, 

com a identificação de espaços de atuação de caráter extensionista. Essas iniciativas 

possibilitaram que se rompesse com o modelo que restringia o ensino da Odontologia ao 

elenco de disciplinas da grade curricular. 

A comunidade acadêmica respondeu de forma cidadã a esse desafio, e hoje a agenda da 

extensão na FO-UFMG oferece aos alunos do curso de graduação a oportunidade de 

participar de um grande número projetos, de caráter permanente, que surgiram para o 

atendimento de demandas importantes da sociedade. Ao serem criados, os projetos de 

extensão são registrados nos departamentos acadêmicos e no Centro de Extensão da 

Faculdade de Odontologia (Cenex-FO). 

O aluno do Curso de Graduação poderá vincular-se a esses projetos como bolsistas do 

Programa de Bolsas de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG ou como aluno 

voluntário. De comum acordo com o professor orientador do projeto, o aluno poderá 

solicitar ao Colegiado de Curso cômputo dessa atividade na integralização de seu 

currículo de graduação. 

Para os graduados em Odontologia, a Faculdade tem oferecido cursos de atualização e 

aperfeiçoamento nas áreas de dentística restauradora, periodontia, ortodontia e ortopedia 

facial, prótese fixa, cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, odontopediatria, 
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endodontia e estomatologia. Para a população em geral, é oferecido o Curso de Auxiliar 

de Consultório Dentário (ACD). Ao todo, são ofertados sete cursos de especialização, 

três de aperfeiçoamento e um de qualificação profissional para ACD. 

6.1. Cursos de atualização e aperfeiçoamento 

6.1.1. Curso de Aperfeiçoamento modular em Dentística Restauradora 

Objetivo: propiciar ao cirurgião-dentista o aprofundamento de seus conhecimentos no 

planejamento e indicações de restaurações com materiais plásticos, bem como a 

atualização em relação à odontologia adesiva e cosmética. 

6.1.2. Curso de Aperfeiçoamento em Periodontia 

Objetivo: propiciar ao cirurgião-dentista diagnosticar as diferentes formas de doenças 

periodontais; realizar o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes; conhecer os 

métodos de tratamento e o controle das doenças periodontais. 

6.1.3. Curso de Aperfeiçoamento Modular em Ortodontia e Ortopedia 

Facial Preventiva e Interceptativa 

Objetivo: desenvolver no profissional conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

capacitem a atuar na prevenção e interceptação dos casos. A atividade didática 

concentra-se em torno dos aspectos preventivos, interceptativos e corretivos da 

ortodontia, desenvolvendo juntamente com o aluno a habilidade de apresentar e 

organizar seminários, palestras, de forma que ele se torne um profissional altamente 

qualificado e apto a enfrentar o mercado de trabalho para o atendimento das más 

oclusões incipientes. O programa é dirigido para o aprendizado do conceito de oclusão 

normal e más oclusões incipientes, completado por um treinamento técnico-laboratorial, 

clínico e didático englobando procedimentos de pequena e média complexidade. 
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6.1.4. Curso de Aperfeiçoamento em Prótese Fixa Dentária 

Objetivo: propiciar ao cirurgião-dentista o aprofundamento dos seus conhecimentos 

teóricos e práticos sobre todos os aspectos relacionados à execução de uma prótese fixa 

dentária. 

6.1.5. Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Bucomaxilofacial 

Objetivo: oferecer conhecimentos aos profissionais clínicos gerais nas áreas de 

diagnóstico planejamento e execução de pequenas cirurgias ambulatoriais, bem como 

ampliar os conhecimentos dos alunos nas áreas de traumatologia facial e cirurgia das 

anomalias de desenvolvimento dos maxilares. 

6.1.6. Curso de Aperfeiçoamento em Implantodontia 

Objetivo: oferecer conhecimentos científicos teórico-práticos para que o profissional 

tenha condição de avaliar o paciente, indicar, planejar e realizar a parte cirúrgica de 

tratamento, que tem como base a utilização de implantes osteointegrados. 

6.1.7. Curso de Aperfeiçoamento em Odontopediatria 

Objetivo: aprofundar o conhecimento científico de cirurgiões dentistas em relação a 

conteúdos teórico-práticos, objetivando aprimorar o atendimento em odontopediatria. 

6.1.8. Curso de Atualização em Dentística Restauradora 

Objetivo: proporcionar ao cirurgião-dentista o aprofundamento de seu conhecimento no 

planejamento e indicação de restaurações com materiais plásticos, bem como atualizar 

em relação à odontologia adesiva e cosmética. 

6.1.9. Curso de Atualização em Endodontia (Módulo I e II) 

Objetivo: oferecer ao aluno conhecimento nas áreas de diagnóstico, planejamento e 

execução da terapia endodôntica, por intermédio de aulas expositivas e práticas. 
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6.1.10. Curso de Atualização em Estomatologia 

Objetivo: atualizar o aluno no conhecimento dos sinais e sintomas das diversas afecções 

da cavidade bucal, na busca de diagnóstico preciso e tratamento e/ou encaminhamentos 

adequados. 

6.1.11. Curso de Qualificação Profissional - Formação de Auxiliar de 

Consultório Dentário - ACD 

Objetivo: formar auxiliares de Consultório Dentário (ACD) para o exercício dessa 

atividade na prática odontológica. Essa capacitação tem como público-alvo ACDs com 

experiência profissional teórica e que não desenvolveram prática no atendimento como 

auxiliares, ACDs com experiência profissional sem formação em curso formal e ACDs 

que necessitem de reciclagem sobre a sua prática. 
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7. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A iniciação científica é uma oportunidade para que seja despertada a vocação científica 

entre os alunos do Curso de Graduação. Com a iniciação científica, alunos 

potencialmente capacitados para a atividade de pesquisa têm a oportunidade de 

participar de linhas e projetos de pesquisa de professores da FO-UFMG. Ao participar 

desses projetos, os alunos são estimulados a exercer o pensamento científico e a 

criatividade pelo confronto com os problemas enfrentados no decorrer da pesquisa. 

Na FO-UFMG, a iniciação científica recebe apoio pela concessão de bolsas do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/PIBIC-CNPq e Programa de 

Bolsas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica/PROBIC-FAPEMIG. 

A participação dos alunos do Curso de Graduação nos projetos de pesquisa na FO-

UFMG pode ocorrer com incentivo dos órgãos de fomento, via bolsas de iniciação 

científica ou de forma voluntária. 
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8. CORPO DOCENTE 

O Curso de Graduação de Odontologia da UFMG conta com um total de 142 

professores. Dentre eles seis são graduados, 17 são especialistas, 57 são mestres e 62 

são doutores. 

Desses professores, 24 também são docentes da pós-graduação (stricto sensu), 23 

doutores e um mestre. Na pós-graduação (lato sensu) lecionam 42 professores entre 

doutores, mestres e especialistas. 

Nos cursos de aperfeiçoamento e atualização lecionam 45 professores pertencentes ao 

corpo docente da FO-UFMG. 

Quanto ao regime de trabalho, quatro são substitutos, 40 são contratados em regime de 

20 horas e 98 em regime 40 horas/DE. 

De acordo com a Resolução n. 01/89 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFMG, os professores do Curso de Odontologia terão, independentemente do regime de 

trabalho, uma média entre 8 e 12 horas aula semanais de encargos didáticos. Segundo a 

mesma resolução, professores em regime de 20 horas poderão assumir outras atividades, 

ficando essa decisão a critério da Câmara Departamental. Professores em regime de 

trabalho 40 horas, ou DE, deverão assumir obrigatoriamente encargos em pelo menos 

uma das seguintes atividades: administração acadêmica, extensão ou pesquisa (UFMG, 

1989b). 
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9. O ALUNO E A VIDA ACADÊMICA 

9.1. Matrícula/matrícula em disciplinas eletivas/cancelamento de 

matrícula/trancamento de matrícula/matricula em disciplina isolada 

· Matrícula - O aluno é responsável pela matrícula. 

Se necessário, os alunos poderão obter informações sobre o processo de matrícula junto 

ao Colegiado de Curso. Na matrícula, o aluno deverá observar a existência ou não de 

vagas nas turmas, a compatibilidade de horários, a matrícula obrigatória em disciplinas 

não cursadas no semestre anterior ou em disciplinas cursadas sem aproveitamento, o 

número de créditos exigidos para matrícula no Curso de Odontologia e, finalmente, a 

cadeia de pré-requisitos. 

No ato da matrícula, o aluno deve apresentar a Guia de Taxa do Fundo de Bolsas 

devidamente quitada. 

O aluno pode matricular-se em disciplinas eletivas, desde que autorizado pelo 

Colegiado de Curso. Para cômputo do número mínimo de créditos para matrícula, o 

aluno poderá incluir as disciplinas eletivas. No histórico escolar, essas disciplinas são 

incluídas como atividades extracurriculares. 

O aluno terá sua matrícula cancelada quando não for cumprida qualquer uma das 

disposições já mencionadas. Quando ocorrerem outras irregularidades, o cancelamento 

da matrícula poderá ser decidido pelo Colegiado de Curso até trinta dias após o início 

do semestre letivo. 

Verificado o cancelamento, o aluno poderá solicitar reformulação da matrícula, desde 

que sejam respeitados os prazos do calendário acadêmico. 

O aluno tem direito ao trancamento de matrícula total ou parcial. O trancamento 

parcial poderá ser solicitado apenas duas vezes em cada disciplina. Poderá ser 

concedido um trancamento parcial sem justificativa e outro com justificativa. O 
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julgamento do pedido de trancamento de matrícula com justificativa é da alçada do 

Colegiado de Curso. No trancamento parcial, se a soma dos créditos restantes for 

inferior ao mínimo exigido para matrícula, o trancamento não poderá ser concedido. O 

trancamento total pode ser solicitado até o último dia de aula do semestre. O aluno 

tem direito a apenas um trancamento total sem justificativa durante o período de 

integralização do seu curso. O trancamento com justificativa poderá ser concedido 

quantas vezes for solicitado, desde que a justificativa seja acatada pelo Colegiado de 

Curso e fixado o prazo pelo qual foi concedido. 

A Universidade Federal de Minas Gerais oferece matrículas em disciplinas isoladas, 

nos cursos oferecidos à comunidade. A oferta dessas disciplinas só é possível mediante 

a existência de vagas. 

· Aproveitamento de estudos – Conteúdos de disciplinas de outros cursos 

freqüentados pelo aluno com aproveitamento na UFMG, em outras 

instituições ou disciplinas isoladas cursadas na UFMG, poderão ser 

aproveitados para a integralização do Curso de Odontologia. A solicitação 

do aproveitamento de estudos deve ser protocolada junto ao Colegiado de 

Curso. 

9.2. Rendimento escolar 

O aluno é avaliado quanto ao seu rendimento nos aspectos da assiduidade e do 

aproveitamento nas disciplinas cursadas. Na assiduidade, faz-se a verificação do 

número de faltas em cada disciplina, sendo permitido ao aluno até 25% de faltas sem 

comprometimento de sua assiduidade. Não é permitido, em qualquer hipótese, a não ser 

no caso de aluno do corpo de oficiais da reserva convocados para o serviço militar, o 

abono de faltas. 

Em casos excepcionais, o aluno portador de problemas de saúde incompatíveis com a 

freqüência às aulas, ou a aluna em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de 

gestação, poderão solicitar regime especial, que consiste na substituição da presença 

nas aulas por exercícios domiciliares. A impossibilidade do comparecimento às aulas 
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deverá ser atestada pelo Serviço de Atenção à Saúde dos Trabalhadores (SAST) da 

UFMG. 

Para os alunos que comparecerem a congressos e competições esportivas credenciados 

pelo MEC, será permitida a realização de exames e trabalhos em época especial. 

O resultado das avaliações do aluno nas atividades acadêmicas é denominado 

aproveitamento, que consiste no resultado acumulativo dos pontos obtidos nas 

avaliações de aprendizagem. Entre os valores de 0 a 100 são os seguintes os conceitos 

possíveis: 90 a 100, conceito A (excelente); 80 a 89, conceito B (ótimo); 70 a 79, 

conceito C (bom); 60 a 69, conceito D (regular); 40 a 59, conceito E (fraco); 00 a 39 

conceito F (insuficiente). 

Será aprovado o aluno que obtiver pelo menos 60 pontos e um mínimo de 75% de 

freqüência nas atividades acadêmicas. 

Será considerado reprovado o aluno que obtiver de 0 a 59 pontos e conceito E. Se o 

aluno for considerado freqüente, terá direito a Exame Especial ou Tratamento Especial. 

O aluno pode submeter-se a exame especial como uma nova oportunidade de aprovação 

ou com o objetivo de melhorar o conceito já obtido. Para o cálculo do conceito no 

exame especial faz-se a média aritmética entre os pontos obtidos ao término do semestre 

e a pontuação do exame em 100 pontos. No caso da realização do exame com o objetivo 

de melhorar o conceito, prevalece a melhor pontuação 

O tratamento especial é a oportunidade dada ao aluno de prestar, no semestre letivo, 

provas e exames em uma disciplina sem ter a obrigação de freqüência às aulas. O 

tratamento especial é concedido em situações muito particulares e deve ser requerido no 

período previsto no calendário acadêmico. O tratamento especial só pode ser concedido 

uma única vez na disciplina, e o aluno não poderá ter se submetido ao exame especial 

na disciplina em que pedir esse benefício. 
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9.3. Rendimento semestral global 

O rendimento semestral global (RSG) corresponde à média ponderada dos conceitos 

obtidos pelo aluno no semestre. Para o seu cálculo, os conceitos de cada disciplina ou 

atividade são convertidos em valores, na seguinte correspondência: conceito A = 5; 

conceito B = 4; conceito C = 3; conceito D = 2; conceito E = 1 e conceito F = 0. O valor 

do conceito de cada disciplina, excluídas as que foram trancadas, é multiplicado pelo 

seu respectivo número de créditos. Esses produtos são somados e a soma é dividida pelo 

número total de créditos em que o aluno se matriculou no semestre. O RSG é 

freqüentemente utilizado nas seleções de alunos para projetos com concessão de bolsas, 

sendo considerado um padrão de desempenho durante a vida acadêmica. 

O RSG menor ou igual a 1 é considerado insuficiente. 

O RSG dos alunos de reopção, rematrícula e de continuidade de estudos é considerado 

desde o seu ingresso na Universidade. 

9.4. Conclusão do curso 

O grau de graduado é conferido ao aluno que integralizar todos os créditos do currículo, 

obrigatórios e optativos. A colação de grau é conferida em sessão solene pelo reitor ou 

seu representante, após o encerramento do semestre letivo. Após a colação de grau, o 

aluno pode requerer o seu diploma junto à Seção de Ensino da Faculdade. 
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10. ÓRGÃOS E SETORES DE APOIO AO ENSINO 

10.1. Colegiado de graduação 

Segundo o Estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2000), o 

colegiado de graduação do Curso de Odontologia tem como atribuição a coordenação 

didática das atividades acadêmicas de graduação com as seguintes atribuições: 

1. “orientar e coordenar as atividades do curso e propor ao Departamento ou 

estrutura equivalente a indicação ou substituição de docentes; 

2. elaborar o currículo do curso, com indicação de ementas, créditos e pré-

requisitos das atividades acadêmicas curriculares que o compõem; 

3. referendar os programas das atividades acadêmicas curriculares que 

compõem o curso, nos termos do art. 49, §§ 1º e 2º, deste Estatuto; 

4. decidir das questões referentes a matrícula, reopção, dispensa e inclusão de 

atividades acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudos, 

obtenção de novo título e outras formas de ingresso, bem como das 

representações e recursos contra matéria didática, obedecida a legislação 

pertinente; 

5. coordenar e executar os procedimentos de avaliação do curso; 

6. representar ao órgão competente no caso de infração disciplinar; 

7. elaborar o plano de aplicação de verbas destinadas a este órgão” (p. 44-45). 

O Colegiado do Curso de Odontologia é composto pelo coordenador, subcoordenador, 

um representante do Departamento de Odontologia Social e Preventiva, um 

representante do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica, dois 

representantes do Departamento de Odontologia Restauradora, um representante do 
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Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, dois representantes do Instituto de 

Ciências Biológicas e um representante discente. 

O coordenador e o sub-coordenador do colegiado de curso são eleitos pelos membros do 

Colegiado à época da eleição. O coordenador e subcoordenador são eleitos por maioria 

absoluta de votos, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

“Cabe ao Coordenador presidir o Colegiado de Curso e atuar como principal autoridade 

executiva do órgão, com responsabilidade pela iniciativa nas diversas matérias de 

competência deste” (UFMG, 2000 p. 46) 

No Curso de Odontologia, o Colegiado também tem atuado, quando solicitado, na 

orientação individual de professores no que tange a assuntos de caráter 

pedagógico.Também tem acompanhado e orientado o corpo docente de forma mais 

geral quanto às normas acadêmicas e procedimentos da competência de professores e 

coordenadores de disciplinas no Ensino de graduação. 

Compete ainda ao Colegiado do Curso de Odontologia coordenar e executar os 

procedimentos pertinentes aos processos de avaliação institucional conforme demanda 

do Ministério da Educação e do Desporto (MEC), Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) e do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB) 

Está ainda entre as atribuições do Colegiado no Curso de Odontologia a elaboração do 

horário acadêmico do curso providenciando semestralmente a alocação de disciplinas 

conforme calendário geral da UFMG e solicitações dos departamentos acadêmicos. 

Compete ainda ao Colegiado articular os departamentos acadêmicos nas iniciativas de 

caráter mais geral e que dizem respeito à condução didática do curso. 

O Colegiado também se coloca à disposição dos alunos do Curso de Graduação para 

orientá-los em assuntos de ordem acadêmica e, havendo necessidade, por demanda dos 

alunos, encaminhá-los ao serviço de acolhimento e apoio ao estudante da Fundação 

Mendes Pimentel. 
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Cabe também ao Colegiado encaminhar as diversas demandas da Pró-Reitoria de 

Graduação junto à unidade no que tange aos assuntos de caráter didático e acadêmico, e 

opinar quanto à candidatura da unidade aos editais dos programas de apoio ao ensino de 

graduação. 

Compete ao Colegiado de Curso trabalhar junto com a Seção de Ensino na 

administração acadêmica do curso, respondendo ao que lhe compete no item, 4 das 

atribuições do Colegiado de Curso (UFMG, 2000). 

10.2. Departamentos acadêmicos 

A FO-UFMG conta com quatro departamentos acadêmicos: Departamento de Clínica e 

Cirurgia Odontológica, Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, Departamento 

de Odontologia Restauradora e Departamento de Odontologia Social e Preventiva. 

Segundo o Estatuto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2000), nas 

questões relacionadas ao ensino de graduação são atribuições da Câmara Departamental 

o planejamento e a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

departamento e a definição dos programas das atividades acadêmicas curriculares 

vinculadas ao departamento. Dessa forma, quanto a essas questões, a administração do 

curso pelo Colegiado é feita de forma articulada com os departamentos acadêmicos. 

10.3. Departamento de Registro e Controle Acadêmico/Seção de Ensino 

O gerenciamento e o controle acadêmico do Curso de Odontologia é realizado no nível 

central pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), órgão vinculado 

à Reitoria da UFMG. Em nível local, o setor responsável por esse gerenciamento é a 

Seção de Ensino, que trabalha de forma coordenada com o Colegiado de Curso. 

São atribuições do DRCA: 

a) gerenciar as atividades de registro, matrícula e diplomação dos alunos de 

graduação e pós-graduação, desde seu ingresso na instituição até a sua 

diplomação; 
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b) orientar, treinar, coordenar as seções de ensino e as secretarias de colegiados 

de cursos de graduação e pós-graduação, nas atividades de controle 

acadêmico. 

c) participar, como usuário gerencial, do desenvolvimento dos sistemas de 

computação relativos ao controle acadêmico de acordo com as normas 

acadêmicas de graduação e de pós-graduação. 

d) auxiliar no cumprimento das normas e na sua avaliação. 

O DRCA desenvolve as seguintes atividades na administração acadêmica: 

a) registro acadêmico dos alunos da graduação, pós-graduação e disciplinas 

isoladas. 

b) registro se ocorrência acadêmicas (ingressos, reopções, rematrículas, 

continuidade de estudos, trancamentos de matrícula, desligamentos, 

conclusões de curso) 

c) recebimento e triagem de diversos tipos de requerimento na UFMG 

(transferência, obtenção de novo título, mudanças de turno, reopção de 

cursos, rematrícula, continuidade de estudos, etc.) 

d) registros de diplomas de graduação e pós-graduação da UFMG e de outras 

IES do estado. 

e) gerenciamento dos Programas de Estudantes – Convênio/graduação. 

f) gerenciamento dos sistemas acadêmicos de graduação e de pós-graduação. 

g) preparação de documentos antigos e permanentes para microfilmagem 

h) fornecimento de subsídios. 

O DRCA conta com um quadro de 20 servidores: 19 ocupando cargos de nível médio da 

carreira do funcionalismo público e um de cargo de direção. 
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Em nível local, a Seção de Ensino é o setor responsável pelo controle acadêmico do 

curso. 

As atividades desenvolvidas pela Seção de Ensino atendem ao que determina o 

calendário acadêmico da UFMG e, em situações particulares, o que determina o 

calendário acadêmico especial da FO-UFMG. 

Compete à Seção de Ensino processar a matrícula semestral dos alunos, conferir os 

lançamentos, fazer acerto de matrícula, se necessário, e emitir guia de matrícula a ser 

assinada pelos alunos. Antes de ser efetivada a matrícula, a Seção de Ensino elabora a 

divisão de turmas para as atividades práticas e teóricas, considerando a alocação de 

alunos irregulares e a montagem de turmas para o trabalho em duplas no Sistema de 

Atenção à Saúde da Faculdade de Odontologia. 

A Seção de Ensino é a responsável pelos demais procedimentos relativos à 

administração do fluxo de informações sobre a vida acadêmica do aluno. Nesses 

procedimentos, incluem-se os trancamentos parciais. 

O fluxo de informações para o Sistema Acadêmico quanto ao aproveitamento dos 

alunos é organizado pela Seção de Ensino, que também divulga os resultados e acolhe 

os pedidos de exame especial. 

Compete à Seção de Ensino organizar a distribuição dos diários de classe, recolher os 

diários ao final do semestre e, depois de efetuar o lançamento do aproveitamento do 

aluno, arquivar os diários. 

Para cada turma de formandos a Seção de Ensino organiza os processos de colação de 

grau, administra o fluxo de informações sobre certidões negativas dos alunos emitidas 

pela biblioteca da unidade e fornece à Secretaria-Geral da FO-UFMG a relação dos 

alunos aptos para a colação de grau. 

Compete à Seção de ensino controlar o preenchimento das fichas FISEMI a serem 

enviadas ao Exército Nacional, relativas ao serviço militar obrigatório. 
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A Seção de Ensino mantém arquivo atualizado de ex-alunos, de fundamental 

importância quando da emissão de históricos escolares após a conclusão do Curso de 

Graduação. 

O atendimento ao público é realizado diariamente, e em caso de demanda da 

comunidade são emitidos históricos escolares, declarações e outras informações 

referentes à vida acadêmica de profissionais formados e alunos. 

A Seção de Ensino da FO-UFMG conta com dois servidores ocupando cargos de nível 

médio da carreira do funcionalismo público. 

10.4. Centro de Extensão da Faculdade de Odontologia (Cenex - Odontologia) 

O Cenex - Odontologia tem como atribuição principal articular o desenvolvimento das 

atividades de extensão da Faculdade de Odontologia. Constitui referência para essas 

atividades e orienta professores e alunos no planejamento, execução e avaliação dos 

projetos de extensão. Além disso, dá suporte gerencial ao conjunto das atividades de 

caráter extensionista, mantendo infra-estrutura e pessoal com esse objetivo. 

O Cenex-Odontologia faz o elo entre os projetos de extensão da unidade e a Pró-

Reitoria de Extensão, sendo responsável pelo repasse de informações, implementação 

de políticas e acompanhamento e avaliação dos projetos da Faculdade no contexto da 

UFMG. Promove ainda a integração entre a FO-UFMG e instituições interessadas em 

parcerias em atividades extensionistas. 

10.5. Núcleo de Assessoramento à Pesquisa (NAPq) 

O Núcleo de Assessoramento à Pesquisa destina-se a coordenar assuntos e atividades 

relacionadas à pesquisa na Faculdade de Odontologia e tem como principal objetivo 

incentivar o desenvolvimento da pesquisa, sobretudo entre os alunos da graduação. 

O NAPq é responsável pela divulgação, recepção e encaminhamento de projetos que 

concorram aos financiamentos dos órgãos de fomento. Promove ainda a divulgação de 

resultados das seleções de projetos e encaminhamento de contratos dos bolsistas de 
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iniciação científica. Compete também ao NAPq assessorar os pesquisadores no resgate 

dos recursos para financiamento dos projetos contemplados pelas verbas de fomento, 

bem como divulgar para toda a comunidade as chamadas e editais para empenho de 

recursos pelos órgãos de fomento. 

Naquelas iniciativas que dizem respeito às atividades de pesquisa, o NAPq é 

responsável pela articulação entre a UFMG e a Faculdade de Odontologia, com estreita 

cooperação do Colegiado de pós-graduação. 

Compete ao NAPq assessorar professores pesquisadores, bolsistas de iniciação 

científica e voluntários na participação em encontros de pesquisa patrocinados pela 

UFMG e outras entidades. 

A cada dois anos, o NAPq organiza o Encontro Científico da Faculdade de 

Odontologia da UFMG e o Encontro de Faculdades de Odontologia com abrangência 

para o Estado de Minas Gerais. Nessa oportunidade são apresentados à comunidade 

acadêmica os projetos de pesquisa desenvolvidos por professores e alunos do Curso de 

Odontologia da FO-UFMG e de outros cursos de Odontologia do Estado de Minas 

Gerais. 

10.6. Sistema de Bibliotecas da UFMG 

A Biblioteca Universitária (BU), órgão suplementar na estrutura organizacional da 

UFMG, vinculada à Reitoria, é a unidade coordenadora do Sistema de Bibliotecas da 

UFMG (SB/UFMG). O Sistema é composto por 28 unidades: a Biblioteca Central (que 

atende ao Ciclo Básico das áreas de Ciências Exatas e Biológicas), duas bibliotecas na 

área de Artes, seis em Ciências Biomédicas, seis em Ciências Exatas e Tecnologia, sete 

em Ciências Humanas e Sociais, cinco em Unidades Especiais e de Extensão. As 

bibliotecas da UFMG estão abertas a toda comunidade universitária orientando-a para a 

utilização eficiente dos recursos informacionais e o atendimento qualitativo às 

demandas impostas pelo desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 
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A estrutura do sistema permite uma administração descentralizada em cada biblioteca. 

À Biblioteca Universitária cabe a integração técnica, o desenvolvimento e 

aprimoramento de recursos humanos, a aplicação de recursos financeiros (para 

aquisição de material informacional), o desenvolvimento de projetos e programas 

globais, a participação em programas cooperativos e a definição de padrões e 

procedimentos às Bibliotecas da UFMG. 

As bibliotecas possuem acervo de 703.389 mil exemplares, referentes a livros, teses/ 

dissertações, periódicos (22 mil títulos de periódicos dos quais cerca de 2 mil correntes, 

em papel, cerca de 1.500 títulos eletrônicos e 19 bases referenciais) e materiais especiais 

(cerca de 100 mil itens) como audiovisuais, slides, partituras, fitas de vídeo, 

documentos de arquivo, fotografias, etc. 

O Sistema de Bibliotecas possui cerca de 39 mil usuários inscritos, entre alunos de 

graduação e pós-graduação, professores, alunos de 1° e 2° graus, funcionários, e 135 

instituições públicas e privadas cadastradas para utilização do empréstimo entre 

bibliotecas. 

 Informatização 

O software Virginia Technology Library System (VTLS), instalado para o Sistema de 

Bibliotecas da UFMG, tem funções integradas e modular que oferecem soluções para as 

principais atividades de uma biblioteca. Por meio uma base de dados única, 

centralizada, o usuário pode acessar, de qualquer ambiente da universidade ou externo, 

pela Internet (http://www.bu.ufmg.br), a base de dados bibliográficos da UFMG. 

O sistema prioriza o tratamento e a recuperação da informação utilizando normas e 

padrões internacionais para armazenamento, intercâmbio e comunicação de dados. 

Estão informatizados e disponíveis para os usuários os serviços de recuperação 

(catálogo on-line), circulação (empréstimo, renovação, devolução e cadastramento de 

usuários), tratamento técnico dos livros, publicações periódicas e materiais especiais. 
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 Serviços e produtos 

– Circulação: As bibliotecas atendem aos usuários cadastrados no Sistema de 

Bibliotecas da UFMG, proporcionando o empréstimo domiciliar-padrão e o 

especial e a renovação/devolução das obras. Realiza, também, o empréstimo 

entre bibliotecas. 

– Treinamentos: são realizados treinamentos formais, como a apresentação do 

Sistema UFMG e da Biblioteca aos novos alunos, sobre serviços e produtos 

oferecidos pelas bibliotecas, e treinamentos informais no uso da biblioteca, 

dos materiais do acervo e na localização de informações. 

– Alerta de sumários correntes: É um serviço desenvolvido por algumas 

bibliotecas e consiste no envio dos sumários dos periódicos correntes aos 

Departamentos Acadêmicos. Objetiva manter aos professores informados 

dos conteúdos dos periódicos de suas áreas de pesquisa.  

– Comutação bibliográfica: O Programa de Comutação Bibliográfica 

(Comut), mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), Secretaria Nacional de Educação Superior (Sesu), 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), permitem aos usuários 

solicitar e receber, por intermédio de uma biblioteca, cópias de artigos 

publicados em periódicos técnico-científicos (jornais, revistas, boletins etc.), 

teses e anais de congressos existentes nas bibliotecas do País ou exterior. 

Sete bibliotecas da UFMG são bibliotecas base e as demais são solicitantes 

operando o serviço on-line. 

– Levantamentos bibliográficos: as bibliotecas realizam 

levantamentos/pesquisas bibliográficas em bases de dados em CD-ROM e 

on-line (Consórcio CBBU/SilverPlatter e Portal de Periódicos da CAPES). 
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 Bases referenciais 

O elenco de bases de dados disponibilizados pela UFMG a seus usuários inclui as 

seguintes bases, específicas para a área biomédica: 

– MEDLINE: Base de dados com resumos em medicina, provenientes de 

artigos publicados em 3.400 periódicos internacionais. A partir de 2001, 

passou a incluir as bases TOXLINE, BIOETHICSLINE PLUS e 

HEALTHSTAR. 

– CANCERLIT: Contém resumos de artigos em oncologia, saúde pública e 

biologia. 

– BIOLOGICAL ABSTRACTS: Contém resumos de artigos em biologia, 

microbiologia, botânica, ecologia, patologia, bioquímica, genética, meio 

ambiente, veterinária. 

– LIFE SCIENCES COLLECTION: Contém resumos em biologia, 

biotecnologia, câncer, genética, imunologia, virologia, patologia, 

microbiologia, bioquímica. 

– PSYCINFO: Base de dados em psicologia, educação, psiquiatria, ciências 

sociais. Contém resumos de artigos publicados em periódicos internacionais 

(aproximadamente 1 milhão e 500 mil registros). 

– DRUG INFORMATION FULL TEXT: Base de dados em medicamentos, 

farmacologia, toxicologia. 

– JOURNALS@OVID: A mais completa base de dados em medicina, 

podendo conter até 500 revistas de primeira linha, com o texto completo dos 

artigos, imagens e gráficos. 

 Periódicos on-line 

Trata-se de mais de 1.500 títulos de publicações periódicas disponibilizadas pelo Portal 

Periódicos Capes. É uma ferramenta que facilita as pesquisas bibliográficas, por meio 



 

 48 

de bases de dados referenciais e do acesso a um conjunto expressivo de periódicos 

estrangeiros, de capa a capa. Os títulos podem ser acessados pela página da Biblioteca 

Universitária: http://www.bu.ufmg.br. 

Também podem ser acessadas a base de dados geral de referência e as citações, Web of 

Science. 

 Participação em redes e sistemas 

– COMUT: Programa de Comutação Bibliográfica (IBICT) 

– Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN): a biblioteca 

universitária coordena a rede CCN em Minas Gerais (IBICT) 

– BIBLIODATA: rede de catalogação cooperativa, cujos objetivos são 

principalmente, o intercâmbio de dados bibliográficos e a adoção de 

técnicas e padrões nacionais. (Fundação Getúlio Vargas) 

– BIREME: a biblioteca do Campus da Saúde (Faculdade de Medicina, Escola 

de Enfermagem e Hospital das Clínicas) constitui o Centro cooperante da 

Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde no âmbito de Minas 

Gerais, sendo responsável pela coleta da literatura na área e pelo 

processamento e alimentação da base de dados LILACS (Literatura em 

Ciências da Saúde). 

– SIBRADID: A unidade central encontra-se instalada na Escola de Educação 

Física e é responsável pela coleta, organização e disseminação de 

informações desportivas em nível nacional. A rede é integrada por 

instituições de ensino superior e de pesquisa na área das Ciências do Esporte 

e Educação Física, que atuam como Centros Cooperantes. Alimenta a base 

de dados internacional SPORT/IASI/DATABASE com a produção 

bibliográfica na área, em língua portuguesa. 
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10.6.1. Biblioteca da Faculdade de Odontologia 

A biblioteca da Faculdade de Odontologia da UFMG tem como finalidade proporcionar 

ao corpo docente, discente, pesquisadores, funcionários e comunidade em geral o acesso 

a materiais e informações bibliográficas relacionados aos cursos oferecidos pela 

Unidade, pelas atividades de extensão, pesquisa e áreas correlatas, bem como 

instalações adequadas para a sua utilização e estudo. 

O acervo da biblioteca está assim distribuído: no 2.º andar, acervo de referência 

(dicionários, catálogos de produção científica), obras da sala de reserva e de consulta 

interna; no piso intermediário acervo, de monografias (memoriais, livros, teses, anais de 

congressos, dentre outros) e no 1.º andar acervo de periódicos, obras de referência 

(Index to Dental Literature, Bibliografia Brasileira de Odontologia, Oral Research 

Abstracts, entre outros) e as obras raras (sem acesso direto do público). 

A área total da biblioteca é de 656,50 m
2
, distribuídos da seguinte forma: 113,25 m

2
 

destinados à leitura/estudo; 444,00 m
2
 ao acervo e 99,25 m

2
 aos serviços técnicos e 

administrativos. 

A biblioteca possui 25 cabines de estudo individual e seis cabines de estudo em grupo. 

Em ambos os tipos de cabines existem tomadas que permitem o uso de laptop e 

microcomputador. 

Além das cabines, estão disponíveis mesas, utilizadas para estudo individual e em 

grupo. 

A biblioteca da FO-UFMG está equipada com rampas e elevador para facilitar o acesso 

de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Como biblioteca que integra o Sistema de Bibliotecas da UFMG, o acervo encontra-se 

catalogado e disponibilizado para o usuário pelo software Virginia Tech Library Service 

(VTLS) e via web, pelo site http://www.bu.ufmg.br. O VTLS permite a interface com 

várias bibliotecas do Brasil e do exterior, uma vez que o formato do software é o 

USMARC. 
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O sistema permite a consulta por autor, título, assunto, palavra-chave e número de 

chamada, dentre outros recursos. 

Na biblioteca os periódicos encontram-se disposto em ordem alfabética de título com 

cartazes indicativos afixados nas laterais das estantes para facilitar o acesso por parte 

dos usuários. 

A catalogação dos livros e periódicos é feita de acordo com o Código de Classificação 

AACR2 e na classificação bibliográfica dos livros é utilizado o sistema BLACK que é 

uma variação do CDD específica para a Odontologia. 

O acervo da biblioteca da FO-UFMG é composto por 263 títulos de periódicos, sendo 

248 registrados no Catálogo Coletivo Nacional (CCN), do IBICT e 251 catalogados no 

VTLS. São, aproximadamente, 115 obras de referência; 7.900 exemplares de livros; 12 

folhetos; 16 obras raras; 138 obras na Coleção de Reserva e 476 teses. Todos os itens se 

encontram devidamente catalogados e disponibilizados para os usuários para consulta e 

empréstimo. 

A biblioteca possui três bases de dados em CD-ROM: Medical Literature Analisys and 

Retrieval, System on Line (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO). 

A biblioteca da FO-UFMG é Centro Cooperante da “Sub-Rede Nacional de Informação 

em Ciências da Saúde Oral” no âmbito de Minas Gerais, alimentando a base de dados 

LILACS/BIREME e fornecendo subsídios informacionais para a publicação da 

bibliografia brasileira de Odontologia. 

Uma vez que se encontra integrada ao Sistema de Bibliotecas da UFMG, todos os 

serviços são oferecidos de forma automatizada, inclusive consulta ao Portal Capes. 

O empréstimo domiciliar é feito por dez dias (renováveis) de todos os livros, exceto as 

obras raras, de referência, da sala de reserva e periódicos. Cada aluno tem direito a 

cinco obras no empréstimo comum e uma no empréstimo noturno. As obras de consulta 

interna ficam disponíveis para consulta dentro da biblioteca durante todo o dia. Às 18 

horas essas obras são liberadas para empréstimo noturno, devendo ser devolvidas até às 
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9 horas do dia seguinte. A reserva e o empréstimo só podem ser feitos na biblioteca de 

origem e as devoluções, em qualquer biblioteca do sistema. 

A biblioteca oferece o serviço de reprodução interna de documentos, de forma 

terceirizada, com funcionamento ininterrupto de 7h30 às 19h30, observando, sempre, o 

princípio do respeito aos direitos autorais: livros, com reprodução restrita a, no máximo, 

dois capítulos para uso acadêmico; para teses, dissertações e artigos de periódicos, não 

há limites para fotocópias. 

A Biblioteca da Faculdade de Odontologia funciona de segunda a sexta, de 7h30 às 

19h30. O quadro de pessoal é composto de três bibliotecárias, três auxiliares de 

biblioteca, dois estagiários da Cruz Vermelha, três estagiários da Fundação Mendes 

Pimentel e dois funcionários para controle de portaria. 

A biblioteca não participa diretamente no treinamento do usuário no aspecto da 

normalização bibliográfica dos trabalhos acadêmicos. Essa atividade é realizada pela 

coordenadora do Curso de Pós-Graduação (para os alunos do mestrado e especialização) 

e pela professora da Disciplina de Metodologia Científica (para os alunos do Curso de 

Graduação). 

A biblioteca oferece ao usuário um serviço de alerta, com divulgação e reprodução dos 

sumários de periódicos correntes, elaboração de ficha catalográfica para teses, 

dissertações e monografias em geral, e suporte na normalização bibliográfica. 

10.6.2. Biblioteca central 

A biblioteca central atende os alunos do Curso de Odontologia nas disciplinas ofertadas 

no Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Oferece os mesmos serviços da biblioteca da  

Faculdade de FO-UFMG, por ser integrada ao sistema de biblioteca. 

A biblioteca tem 5.954.37 m
2
 de área física total, sendo destinados 2.831,65m

2
 para 

estudo em grupo e 576 m
2
 para estudo individual. Possui também 14 cabines para 

estudo em grupo, auditórios e salas de treinamento. 

O acervo de monografias é composto de aproximadamente 12 mil títulos e 25 mil 

exemplares. A coleção de periódicos localizada na biblioteca central é de 
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aproximadamente 3.200 títulos. Dos títulos correntes, quatro são estrangeiros e 14, 

nacionais. 

O quadro de pessoal é composto por seis bibliotecárias, cinco funcionários 

administrativos e oito bolsista de trabalho. 

A biblioteca possui quatro terminais disponíveis para a consulta do acervo da biblioteca 

central e demais bibliotecas do Sistema UFMG. Possui também dois terminais 

exclusivos para pesquisa ao Portal Capes. 

Acesso a CBBU-Silverplatter – Bases de Dados referenciais e periódicos eletrônicos, 

nas áreas: biomédica, exata, humana, veterinária e agrária. 

10.7. Centro de Atenção, Seleção e Encaminhamento do Usuário (CASEU) 

O Centro de Atenção, Seleção e Encaminhamento do Usuário é o setor da Faculdade de 

Odontologia responsável pelo sistema de informação e recepção dos pacientes a serem 

atendidos na Faculdade de Odontologia. 

O CASEU tem como funções principais: 

a) informar a comunidade externa e fornecer aos pacientes os documentos 

necessários para a sua inclusão no sistema de atenção; 

b) criar e manter agendas de pacientes em tratamento nas clínicas; 

c) comunicar à Secretaria Municipal da Saúde o número de vagas disponíveis 

para as diversas clínicas solicitando agendamento de pacientes; 

d) contabilizar os procedimentos executados; 

e) disponibilizar relação de procedimentos individuais e específicos de cada 

clínica para alunos e professores; 
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f) disponibilizar a contabilidade mensal dos procedimentos para 

coordenadores de disciplinas, chefes de departamentos, Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte Pró-Reitoria de Extensão; 

g) organizar relação de pacientes que aguardam tratamento nas disciplinas de 

prótese fixa e removível, dentística restauradora, endodontia, periodontia e 

cirurgia; 

h) proceder ao encaminhamento dos pacientes para as clínicas segundo 

critérios estabelecidos pelo convênio SUS / Prefeitura de Belo Horizonte; 

i) regularizar o agendamento de pacientes nas disciplinas a cada novo 

semestre; 

j) agendar os pacientes nas datas solicitadas; 

k) encaminhar pacientes em situação de emergência, na situação de abandono 

do tratamento ou quando não são agendados para continuidade do 

atendimento; 

l) apoiar o paciente em condição de rompimento no relacionamento com a 

disciplina, com o aluno ou professor; 

m) arquivar e disponibilizar a documentação referente ao atendimento do 

paciente resguardando os princípios éticos. 

O CASEU tem papel fundamental no desenvolvimento do Projeto Pedagógico, uma vez 

que sua atuação determina o ritmo e a consistência do fluxo de pacientes entre as 

clínicas de atenção primária e de referência. Naqueles casos em que o agendamento de 

pacientes externos ocupa vagas nas clínicas de referência não preenchidas pelos 

pacientes das clínicas de atenção primária, o CASEU participa do processo de 

encaminhamento procurando otimizar a capacidade de atendimento nessas clínicas. 
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10.8. Comissão Permanente de Biossegurança da Faculdade de Odontologia-

UFMG 

A Comissão Permanente de Biossegurança da Faculdade de Odontologia da UFMG tem 

como missão constituir-se em espaço de organização, discussão, articulação e avaliação 

das práticas de biossegurança nas diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas na FO-UFMG. A atuação dessa comissão deve possibilitar a 

incorporação de novas dimensões da prática odontológica com biossegurança e, 

conseqüentemente, a produção de conhecimento nesta área.  

A comissão tem como objetivo geral organizar, estruturar, articular e consolidar um 

conjunto de práticas corretas de biossegurança nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na FO-UFMG. 

A comissão pretende contribuir para a organização de protocolos e rotinas técnicas em 

biossegurança; desenvolver atividades acadêmicas no espírito da flexibilização 

curricular, incluindo a participação dos alunos de graduação e pós-graduação; estimular 

o desenvolvimento de pesquisas clínicas, epidemiológicas, sociológicas e operacionais 

nas áreas da biossegurança e da prática odontológica; e propor, implementar e colaborar 

na capacitação de recursos humanos em biossegurança para a prática profisssional. 

Para que sejam alcançados esses objetivos, foram definidos os seguintes princípios e 

diretrizes: reafirmar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

estimular o trabalho de natureza multiprofissional e interdisciplinar como forma de 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre a biossegurança na prática 

odontológica e sustentar a criação de um Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Biossegurança da FO-UFMG. 

Para que as iniciativas da comissão alcancem resultados, é fundamental que seja 

estimulada a participação de estudantes de graduação e pós-graduação como monitores 

ou voluntários ativos, participativos e com espírito transformador nos projetos 

implementados pela comissão. 
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Também é estratégia da comissão o estímulo à participação e à contribuição de 

profissionais de outras instituições e de organizações interessadas no desenvolvimento 

dos projetos da comissão. 

10.9. Central de Material Esterilizado 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão na Faculdade de Odontologia têm apoio de 

uma Central de Material Esterilizado (CME), equipada com duas autoclaves de barreira 

e ambientes que permitem a execução do fluxograma de esterilização com qualidade. 

Sua importância reside no fato de representar um fator de segurança para o paciente e 

para os profissionais envolvidos no atendimento clínico. 

A CME é equipada com sala de recepção de instrumentais e materiais odontológicos 

para esterilização, ambiente para acondicionamento de materiais de limpeza, expurgo, 

estocagem, arsenal e sala para preparo de campo. Fazem parte ainda da CME a 

lavanderia e a área anexa limpa onde são centrifugadas e dobradas as roupas utilizadas 

nos ambientes cirúrgicos. 

10.10. Comissão de Organização do Atendimento Clínico 

As múltiplas atividades desenvolvidas na Faculdade de Odontologia, nas áreas do 

ensino, da pesquisa e da extensão, fazem convergir para um mesmo espaço clínico um 

grande número de atividades com alto grau de envolvimento de recursos humanos em 

saúde e pacientes. A grande rotatividade de atividades e pessoas faz com que seja 

necessário organizar de forma harmoniosa e coordenada os diversos setores, projetos, 

aulas práticas com atendimento clínico e as ações individuais e coletivas do pessoal 

envolvido. 

A comissão de organização do atendimento clínico tem como tarefa promover um 

permanente diagnóstico do desenvolvimento das atividades nos ambientes clínicos, 

propondo a sua melhor organização, a padronização dos procedimentos comuns, a 

alocação do pessoal auxiliar e a normatização das tarefas de organização do espaço para 

atendimento. 
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11. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

Segundo o Regimento Geral da UFMG (UFMG, 1990b), os estudantes terão 

representação nos órgãos colegiados da Universidade e nas comissões instituídas para 

tratar de assuntos ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão. Reza o Regimento que a 

representação estudantil se fará na proporção de 1/5 dos membros docentes, sendo 

assegurada a presença de pelo menos um estudante.  

Na Faculdade de Odontologia, os alunos têm direito de ser representados nos seguintes 

órgãos colegiados: Congregação da Unidade, Conselhos Departamentais, Colegiado de 

Curso, Câmaras Departamentais, Assembléias Departamentais e demais comissões para 

tratar de assuntos relativos às atividades-fins da Universidade. 
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12. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

Implantado no primeiro semestre de 1992, este projeto foi inicialmente avaliado pela 

comunidade acadêmica durante quatro anos, sendo este trabalho coordenado por 

comissão designada pela Congregação da Unidade. Ao final desse período foi feita uma 

alteração do projeto que se caracterizou, em linhas gerais, pela realocação de conteúdos, 

aumento de carga horária de disciplinas e criação do 9º período do curso. Com a efetiva 

implantação dessa alteração no primeiro semestre de 1996, a comissão de avaliação 

continuou seu trabalho até abril de 1998, quando, também por deliberação da 

Congregação da Unidade, a condução do trabalho de acompanhamento e avaliação do 

projeto retornou ao Colegiado de Curso. 

A expectativa da construção da nova sede da Faculdade de Odontologia remeteu para 

um momento posterior à mudança, outro esforço de revisão do projeto em vigor, 

conforme está proposto no projeto de alteração curricular enviado à PROGRAD em 

agosto de 1995 (UFMG, 1995). 

Vencido o primeiro ano de adaptação às novas condições de ensino e da implantação do 

novo modelo de trabalho em equipe a quatro e seis mãos, o Colegiado de Curso 

deflagrou o processo de Avaliação tendo debatido internamente a melhor condução do 

processo de avaliação. Em reunião ampliada do Colegiado de Curso em 08/11/2001, 

assessorada por docente externo à Faculdade de Odontologia, com a presença das 

chefias de Departamentos e diretoria da Unidade, foi deliberado que o Colegiado de 

Curso prepararia um diagnóstico preliminar do desenvolvimento do Projeto Pedagógico, 

promovendo em seguida um seminário com a comunidade acadêmica, onde as questões 

relativas à condução do Projeto seriam inicialmente colocadas. Nesta oportunidade, será 

consolidada uma estratégia de avaliação, com envolvimento de todos os setores da 

comunidade acadêmica. Foi deliberado que esse seminário também terá assessoria de 

especialista externo à Faculdade de Odontologia e à UFMG. 

Como iniciativa para promover esse diagnóstico, o Colegiado de Curso está 

desenvolvendo projeto pelo Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação, onde 

alunos foram ouvidos quanto ao desenvolvimento do ensino na FO-UFMG. No que 
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tange à participação dos alunos, esse projeto do Colegiado de Graduação tem como 

objetivo principal promover a inclusão do corpo discente no processo de avaliação do 

Projeto de Pedagógico. 

Atualmente está sendo desenvolvida etapa com os professores para obter do corpo 

docente sua percepção sobre o ensino na Faculdade de Odontologia. Em seguida, 

também será ouvido o setor técnico-administrativo. 

Os resultados dessas consultas farão parte do primeiro diagnóstico a ser apresentado à 

comunidade acadêmica, quando será consolidada a estratégia de avaliação do Projeto 

Pedagógico. 
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