
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE  ODONTOPEDIATRIA E ORTODONTIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO 3 

DE 2015. Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2015, às 12h45min, na sala 2930, 4 

do prédio da Faculdade de Odontologia, mediante prévia convocação, reuniu-se a 5 

Câmara/Assembleia do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade 6 

de Odontologia da UFMG, sob a presidência da Sra. Chefe do OPO, Profª. Miriam 7 

Pimenta Parreira do Vale e a presença dos seguintes professores: Alexandre Fortes 8 

Drummond, Carolina de Castro Martins, Elizabeth Maria Bastos Lages, Fernanda de 9 

Morais Ferreira, Henrique Pretti, Isabela Almeida Pordeus, José Ferreira Rocha Júnior, 10 

Júnia Maria Cheib Serra Negra, Patr“cia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Saul Martins 11 

de Paiva e Sheyla Márcia Auad e a representante dos servidores técnico-12 

administrativos Sandra Helena da Silva. Deixaram de comparecer, sem justificativa os 13 

professores Fernanda Bartolomeo Freire Maia e Leonardo Foresti Soares de Menezes. 14 

Com o quorum  atingido a Srª. Chefe Profª. Miriam Pimenta Parreira do Vale iniciou 15 

os trabalhos, para cumprir a seguinte pauta: 01) Correção da informação sobre os 16 

encargos didáticos das áreas do Departamento; 02) Aprovações ad referenduns : a) 17 

Parecer consubstanciado do projeto de pesquisa intitulado Tradução, adaptação 18 

transcultural e validação do questionário The impact of fixed appliances on daily life , 19 

da mestranda Ana Paula Sales Rebouças, orientanda do professor Saul Martins de 20 

Paiva. b) Banca examinadora para concurso de Monitoria de graduação com a 21 

seguinte composição: professora Fernanda Bartolomeo Freire Maia, professora 22 

Elizabeth Maria Bastos Lages, professora Miriam Pimenta Parreira do Vale e professor 23 

Henrique Pretti. c) Banca examinadora para seleção de prestadores de serviço 24 

voluntário para as disciplinas  Atenção Integral I e II  – área de Odontopediatria. 25 

Composição: professora Fernanda Bartolomeo Freire Maia, professora Fernanda de 26 

Morais Ferreira, professor Saul Martins de Paiva e como suplente a professora 27 

Cristiane Baccin Bendo. d) Banca examinadora para seleção de prestadores de 28 

serviço voluntário para o Projeto de extensão Atendimento ortodôntico interceptativo 29 

para indiv“duos com fissuras lábio-palatais . Composição: professora Elizabeth Maria 30 

Bastos Lages, professor Henrique Pretti, professor José Ferreira Rocha Junior. e) 31 

Banca examinadora para seleção de prestadores de serviço voluntário para as 32 

disciplinas  Atenção Integral I e II  – área de Ortodontia. Composição: professor 33 

Alexandre Fortes Drummond, professor Leonardo Foresti de Menezes, professor 34 

Henrique Pretti e como suplente a professora Elizabeth Maria Bastos Lages. f) 35 

designação do Professor Saul Martins de Paiva como parecerista do pedido da 36 



professora Junia Maria Cheib Serra Negra para pós-doc no exterior. 03) Indicação de 37 

dois professores, um titular e outro suplente, para representantes do OPO junto ao 38 

CENEX. Hoje, as representantes são as professoras Junia e Elizabeth. 04) Apreciação 39 

e aprovação da Prestação de Serviços Centro de Especialidades Odontológicas  sob 40 

a coordenação do professor Henrique Pretti. 05) Discussão e aprovação das 41 

informações que deverão constar no edital para professores Adjuntos da área de 42 

Odontopediatria (Área de concentração, perfil, titulação, prazos, barema e conteúdo 43 

programático). 06) Discussão e aprovação das informações que deverão constar no 44 

edital para professor Adjunto da área de Ortodontia (Área de concentração, perfil, 45 

titulação, prazos, barema e conteúdo programático). 07) Outros assuntos. 08) Palavra 46 

franca. A professora Miriam Pimenta Parreira do Vale cumprimentou à todos e deu 47 

in“cio a reunião. PRIMEIRO PONTO DA PAUTA: A professora Miriam Pimenta 48 

Parreira do Vale fez uma correção da informação prestada na reunião do Conselho 49 

Departamental do dia 03 de março de 2015, na qual foi informado que os encargos 50 

didáticos da área de Odontopediatria correspondiam a 12,24 horas semanais, 51 

enquanto que o correto é 13,58 horas semanais. Também foi informado que os 52 

encargos da área de Ortodontia correspondiam a 7,98 horas semanais, enquanto que 53 

o correto é 9,58 horas semanais. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Aprovações ad 54 

referenduns : a) parecer consubstanciado do projeto de pesquisa intitulado 55 

TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 56 

THE IMPACT OF FIXED APPLIANCES ON DAILY LIFE , da mestranda Ana Paula 57 

Sales Rebouças orientanda do professor Saul Martins de Paiva. APROVADO b) Banca 58 

examinadora para concurso de Monitoria de graduação com a seguinte composição: 59 

professora Fernanda Bartolomeo Freire Maia, professora Elizabeth Maria Bastos 60 

Lages, professora Miriam Pimenta Parreira do Vale e professor Henrique Pretti. 61 

APROVADA c) Banca examinadora para seleção de prestadores de serviço voluntário 62 

para as disciplinas  Atenção Integral I e II  – área de Odontopediatria. Composição: 63 

professora Fernanda Bartolomeo Freire Maia, professora Fernanda de Morais Ferreira, 64 

professor Saul Martins de Paiva e, como suplente, a professora Cristiane Baccin 65 

Bendo. APROVADA d) Banca examinadora para seleção de prestadores de serviço 66 

voluntário para o Projeto de extensão: Atendimento ortodôntico interceptativo para 67 

indiv“duos com fissuras lábio-palatais . Composição: professora Elizabeth Maria 68 

Bastos Lages, professor Henrique Pretti, professor José Ferreira Rocha Junior. 69 

APROVADA e) Banca examinadora para seleção de prestadores de serviço voluntário 70 

para as disciplinas  Atenção Integral I e II  – área de Ortodontia. Composição: 71 

professor Alexandre Fortes Drummond, professor Leonardo Foresti de Menezes, 72 



professor Henrique Pretti e, como suplente, a professora Elizabeth Maria Bastos 73 

Lages. APROVADA. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Foram indicadas a professora 74 

Sheyla Márcia Auad como titular e a professora Elizabeth Maria Bastos Lages para 75 

suplente para representantes do OPO junto ao CENEX a partir do dia 25 de março de 76 

2015. QUARTO PONTO DE PAUTA: O professor Henrique Pretti encaminhou ao 77 

Departamento de Odontopediatria e Ortodontia o projeto de Prestação de Serviços 78 

Centro de Especialidades Odontológicas . A professora Miriam deu o parecer 79 

favorável à criação do referido projeto. Explicou que o projeto tem como objetivo geral 80 

oferecer aos professores da Faculdade de Odontologia, com regime de Dedicação 81 

Exclusiva, um espaço de desenvolvimento de competências e habilidades cl“nicas 82 

essenciais ao processo de ensino-aprendizagem. Colocou o assunto em discussão. A 83 

professora Isabela pediu explicações sobre a utilização da cl“nica 7, como previa a 84 

proposta. A professora Miriam disse que já constava do projeto a aprovação da 85 

professora Kátia Lucy de Melo Maltos para a utilização da dessa cl“nica. A professora 86 

Isabela disse que quem deveria assinar a autorização para utilização deveria ser o 87 

Colegiado de Pós-graduação. Assim sendo, sugeriu-se a alteração do nome da 88 

professora Kátia para o da professora Maria Cassia Ferreira de Aguiar, então 89 

coordenadora do Colegiado de Pós-graduação. Sem mais nenhum esclarecimento a 90 

professora Miriam colocou em aprovação. APROVADO. QUINTO PONTO DE PAUTA: 91 

Foram colocadas em discussão as sugestões feitas pelas Comissão designada para 92 

elaborar o perfil, titulação, barema e conteúdo programático do concurso para 93 

professores Adjuntos da área de concentração em Odontopediatria. Sugeriu-se que o 94 

perfil seria O candidato deverá demonstrar experiência em prática cl“nica e potencial 95 

de liderança em Odontopediatria; experiência em ensino e pesquisa universitária. A 96 

pesquisa será mensurada em termos efetivos de publicação de resultados  e para a 97 

titulação: Doutor com graduação em Odontologia com Especialização ou Mestrado 98 

(área de concentração) ou Doutorado (área de concentração) em Odontopediatria . O 99 

barema foi elaborado respeitando as faixas publicadas na Resolução 100 

COMPLEMENTAR No 02/2010, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, ficando T“tulos 101 

acadêmicos -10; Experiência docente – 25; Produção cient“fica, técnica art“stica e 102 

cultural na área – 40; Administração acadêmica / experiência profissional não docente 103 

– 20 e Distinções – 5 . Foi sugerido como conteúdo programático do concurso os 104 

seguintes assuntos: Epidemiologia da saúde bucal na infância e adolescência; 105 

Metodologia cient“fica; Promoção da saúde; Cariologia; Adaptação comportamental 106 

em Odontopediatria; Diagnóstico, prevenção e controle das doenças bucais na 107 

infância e adolescência; Terapia pulpar em Odontopediatria; Dent“stica operatória em 108 



Odontopediatria; Hábitos bucais deletérios; Biogênese das dentições; Diagnóstico das 109 

más oclusões; Anatomia dental e Biossegurança . APROVADAS. SEXTO PONTO DE 110 

PAUTA: Foram colocadas em discussão as sugestões feitas pelas Comissão 111 

designada para elaborar o perfil, titulação, barema e conteúdo programático do 112 

concurso para professor Adjunto da área de concentração em Ortodontia. Sugeriu-se 113 

que o perfil seria O candidato deverá demonstrar experiência em prática cl“nica e 114 

potencial de liderança em Ortodontia; experiência em ensino e pesquisa universitária. 115 

A pesquisa será mensurada em termos efetivos de publicação de resultados  e para a 116 

titulação: Doutor com graduação em Odontologia e Especialização em Ortodontia . O 117 

barema foi elaborado respeitando as faixas publicadas na Resolução 118 

COMPLEMENTAR No 02/2010, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, ficando T“tulos 119 

acadêmicos -10; Experiência docente – 25; Produção cient“fica, técnica art“stica e 120 

cultural na área – 40; Administração acadêmica / experiência profissional não docente 121 

– 20 e Distinções – 5 . Foi sugerido como conteúdo programático do concurso os 122 

seguintes assuntos: Epidemiologia da saúde bucal na infância e adolescência; 123 

Metodologia Cient“fica; Promoção da saúde; Crescimento e desenvolvimento da face 124 

(pré e pós natal); Biogênese das dentições; Etiologia das maloclusões; Diagnóstico, 125 

prevenção e controle das maloclusões na infância e adolescência; Tratamento das 126 

maloclusões; Biologia do movimento dentário; Imaginologia aplicada à Ortodontia e 127 

Biossegurança . APROVADAS. SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Outros assuntos: a) A 128 

professora Miriam repassou a palavra para o professor Saul Martins de Paiva para 129 

apresentar o parecer sobre o pedido da professora Junia Maria Cheib Serra Negra de 130 

afastamento para realização de estágio pós doutoral. O professor Saul, após informar 131 

informar que analisou o curr“culo da professora Junia, elencou as caracter“stica que a 132 

credenciam a realizar o Estágio Pós-doutoral como o fato de que a professora atua no 133 

Colegiado de Graduação, é do corpo docente permanente do Colegiado de Pós-134 

Graduação, concluiu diversas orientações de Iniciação Cient“fica, Mestrado e 135 

Doutorado. Apresenta uma produção intelectual crescente tanto em quantidade quanto 136 

em qualidade. O projeto de pesquisa para desenvolvimento no estágio pós-doutoral é 137 

inovador podendo trazer uma tecnologia nova para o Departamento. O professor 138 

orientador é altamente reconhecido internacionalmente com 125 artigos no PUBMED 139 

em 10 anos e tem fator H 21. A Universidade é mundialmente reconhecida e tem 140 

excelência na formação de recursos humanos e pesquisa. O parecer do professor 141 

Saul foi favorável à solicitação. Foi colocado em discussão. APROVADA. b) a 142 

professora Miriam Pimenta Parreira do Vale designou a professora Patr“cia Maria 143 

Pereira de Araújo Zarzar para parecerista do projeto de TCC Avaliação do impacto da 144 



saúde bucal dos pacientes atendidos nas cl“nicas da Faculdade de Odontologia da 145 

Universidade Federal de Minas Gerais  da aluna Maria Angélica Dutra Diniz sob a 146 

orientação da professora Miriam Pimenta Parreira do Vale; a professora Sheyla Márcia 147 

Auad como parecerista do projeto de TCC Uso de dentifr“cio fluoretado: avaliação do 148 

conhecimento das mães de crianças atendidas na Cl“nica de Odontopediatria da 149 

UFMG  da aluna Alexia Campos Leite sob a orientação da professora Miriam Pimenta 150 

Parreira do Vale; a professora Carolina de Castro Martins como parecerista do projeto 151 

de TCC Traumatismo dentário na dentição dec“dua: percepção dos responsáveis x 152 

escolaridade  da aluna Hindyara Brione Teixeira sob a orientação da professora 153 

Miriam Pimenta Parreira do Vale; a professora Fernanda Morais como parecerista do 154 

projeto de Iniciação Cient“fica Hábitos orais, aleitamentos infantil, maloclusões e 155 

chronotipo em crianças: avaliações fonoaudiológicas e odontológicas. c) a professora 156 

Miriam informou que três editais sobre Prestação de Serviços Voluntário foi publicado 157 

pelo OPO. O Edital 02/2015 teve objetivo de selecionar dois candidatos para as 158 

disciplinas de Atenção Integral I e II para a área de Odontopediatria. Apenas a 159 

candidata Cybelle Luisa de Souza Pereira se inscreveu e foi aprovada. O Edital 160 

03/2015 teve objetivo de selecionar quatro candidatos para o projeto de Extensão 161 

Atendimento Ortodôntico interceptativo para indiv“duos com fissuras lábio-palatais  162 

sob a coordenação da professora Elizabeth Maria Bastos Lages. Inscreveram-se 163 

quatro candidatos que foram aprovados. Para completar o processo seletivo o 164 

Departamento está esperando o parecer do CENEX aprovando o número de 165 

prestadores de serviço voluntário. Foram aprovados os candidatos Soraia Macari; 166 

Gláucia Cardoso Paixão Mateus; Ana Luiza Costa Silva e Philipe Eleutério Alves. O 167 

Edital 04/2015 teve objetivo de selecionar dois candidatos para a disciplina de Atenção 168 

Integral I para a área de Ortodontia. Dois candidatos se inscreveram e foram 169 

aprovados. São eles: Sérgio Milton Martins de O. Penido e Patr“cia Bicalho de Mello. 170 

Foram aprovados. A professora Miriam informa que irá encaminhar os resultados 171 

juntamente com os documentos de adesão ao trabalho voluntário para a próxima 172 

reunião de Congregação.  d) A professora Miriam apresenta o pedido de afastamento 173 

no pa“s da professora Fernanda de Morais Ferreira no per“odo de 29 de abril de 2015 174 

a 30 de abril de 2015 a fim de participar de banca de qualificação de Mestrado no 175 

Programa de Pós-graduação na Universidade Federal do Paraná. APROVADO. e) 176 

professora Miriam comunicou a todos os presentes que a Diretoria da Faculdade de 177 

Odontologia fixou cartazes na copa do segundo andar pedindo colaboração no 178 

descarte de res“duos a fim de evitar entupimentos da pia e também evitar descarte de 179 

restos de comida pela janela. Caso contrário, informa que a pia será desativada. 180 



PALAVRA FRANCA: A professora Junia agradece ao Departamento pela sua 181 

liberação para o estágio pós-doutoral e diz que tem a intenção de trazer novas 182 

tecnologias para o OPO no campo de estudo do projeto que será desenvolvido. Sem 183 

mais nenhum assunto, a chefe do OPO, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale 184 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, 185 

Elizabeth Maria Bastos Lages, Subchefe do Departamento de Odontopediatria e 186 

Ortodontia lavrei e assino a presente ata, que será colocada em discussão e votação 187 

na próxima reunião e, se aprovada, será subscrita pelos membros a ela presentes. Ata 188 

aprovada na reunião de Câmara/Assembleia Departamento do OPO no dia 26 de maio 189 

de 2015. 190 
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