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ATA DA REUNIÃO/SEMINÁRIO DA CÂMARA/ASSEMBLÉIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA - OSP DA 2 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 3 

GERAIS, realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017, de 09:00 ás 17 horas, na sala 4 

da Congregação da Faculdade de Odontologia da UFMG, com a seguinte pauta: 5 

Aprovação do regimento do OSP, vagas para o concurso do departamento, plano 6 

de Metas, alocação docente disciplinas graduação 1/2017, aprovações ad 7 

referendum e outros assuntos. Contando com a presença dos seguintes professores: 8 

Efigênia Ferreira e Ferreira chefe do departamento, Viviane Elisângela Gomes subchefe 9 

do Departamento, Ana Cristina Borges de Oliveira, Andréa Clemente Palmier, Andréa 10 

Maria Duarte Vargas, Carlos José de Paula Silva,  Denise Vieira Travassos, Flávio de 11 

Freitas Mattos, Janice Simpson de Paula, João Henrique Lara do Amaral, Lívia 12 

Guimarães Zina, Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri, Mara Vasconcelos, Marcelo de 13 

Faria, Marcos Azeredo Furquim Werneck, Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 14 

Abreu, Rafaela da Silveira Pinto, Raquel Conceição Ferreira, Renata de Castro Martins, 15 

Simone Dutra Lucas e o secretário Adimilson Quinino dos Santos. A profa. Efigênia 16 

Ferreira iniciou a reunião informando sobre as novas regras de graduação que devera ser 17 

discutidos na próxima reunião, a profa. Efigênia informa sobre o curso de resíduo vai 18 

ocorrer no dia 15 de março, às 15 horas. A Sobre o Curso ASB a profa. Lívia, informou 19 

a criação de duas turmas para o 1º semestre de 2017, e também apresentou o balanço do 20 

ano de 2016 do curso que é de R$33.000,00 líquido, informou ainda a sua saída na 21 

coordenação no curso a partir do 2º semestre e 2017. A profa. Andréa Palmier, informou 22 

sobre o balanço das contas do Internato Rural, que teve a receita líquida  de 23 

R$136.000,00. A professora Efigênia acha importante que haja repasse de parte desse 24 

dinheiro para compras de equipamentos para professores e para o departamento. 25 

Secretário Adimilson apresentou o saldo da caixinha do departamento que é de 26 

R$815,00. Sendo assim foram aprovadas as contas do curso ASB e do Internato 27 

Rural e a Caixinha do departamento. Profa. Efigênia coloca em apreciação as Atas de 28 

24/11/2016 e 21/12/2016, que foram aprovadas sem restrições. Sobre a escolha da 29 

supervisora da nova profa. Rafaela da Silveira, ficou deliberado a profa. Andréa 30 

Clemente Palmier. Sobre as duas vagas de concurso público para professor efetivo do 31 

departamento, a profa. Efigênia abre para discussão. A profa. Andréa Vargas, inicia a 32 
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discussão relatando que com as suas experiências ela sempre achou importante 33 

professores de outras áreas no departamento, principalmente na formação de Sociologia, 34 

mesmo sabendo do prazo de vinte anos sem investimentos na educação dada pelo 35 

governo. Ela informa também que o departamento há muitos professores novos 36 

cirurgiões dentistas que ficarão muito tempo no departamento, onde compensaria a 37 

possível vaga de professor de outra área. A profa. Viviane, informa que concorda com a 38 

profa. Andréa Vargas e Efigênia  e acha importante termos profissionais de outras áreas, 39 

pois dará condições para o crescimento do departamento. O prof. João, relata importante 40 

professores de outras áreas, porque vai ajudar nas pesquisas, e que deve ter uma 41 

qualificação do corpo clinico, acha importante de uma vaga como Clínico e uma vaga de 42 

outra área. O prof. Mauro Henrique relata que concorda com o prof. João Henrique, que 43 

são duas vagas, e que se pode ser uma vaga para clínico e  uma para a outra área, sobre a 44 

área de estatística ele acha importante que tenha profissional desta área que já esteja no 45 

quadro. A profa. Rafaela informa que acha importante a qualificação clinica do 46 

professor. A profa. Ana Cristina relata importante ter um profissional clinico e um 47 

profissional de outra área. A profa. Marcelo relata importante termos temos cuidado 48 

pois estamos vivendo um tempo complicado e que deve piorar e temos que posicionar 49 

com cautela. A profa. Efigênia informou que não devemos ficar somente concentrado na 50 

crise, relata também que há profissionais de outras áreas dentro da UFMG e na USP. A 51 

profa. Janice informou que será importante ter um profissional da Bioestatística, devido 52 

a experiência que já viveu. O prof. Marcos informou que acha importante temos um 53 

profissional da área clínica e  um para outra área. A profa. Mara relata que é válido 54 

termos profissionais de outras áreas, mas concorda que temos que ter uma vaga de 55 

profissional clinico, e que temos que escolher a outra área do concurso com cautela. A 56 

profa. Raquel relatou importante a decisão do perfil, e temos que aprimorar 57 

clinicamente, e acha importante ter um profissional para ajudar nas disciplinas de 58 

campos como a disciplina de ações coletivas e um profissional  com formação em 59 

bioestatística. A profa. Viviane retorna a fala acrescentando que não deve limitar na 60 

graduação para escolha do profissional de outra área. A prof. João volta a fala dizendo 61 

que temos que ter cautela mesmo que é um momento muito delicado, devemos ter 62 

bastante atenção. A profa. Simone que vivemos momentos diferentes e que temos que 63 

ter profissionais com formação de Odontologia com áreas de formação sociais. Ficou 64 

deliberado que será aberto dois editais, sendo uma vaga só para formação para 65 

cirurgião dentista, e outra vaga para profissionais com formação de ciências sociais e 66 
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humanas. Sobre o planejamento pedagógico para 2017, foram informados algumas 67 

ações que vem inriquencendo muito e que estão sendo  importantes para integração com 68 

as disciplinas clínicas, o prof. Flávio informou sobre a disciplina Odontologia e 69 

Universidades tem que ser revistos alguns métodos. A profa. Simone informou que no 70 

semestre a disciplina CSA, ficou muito prejudicada principalmente quando se diz o uso 71 

do moodle, e com Sisu tem alunos que chega com um mês de atraso, e que esta sendo 72 

revisto para que começa um mês após o inicio das aulas, e também que tenha 2 73 

monitores de estágios docentes.  A disciplina  Atenção Integral ao Adolescente a 74 

profa. Renata informou que ficou muito prejudicada com a greve, e foi relatado algumas 75 

dificuldades como a da biossegurança que deve ser discutido na reunião do módulo.  76 

Sobre a disciplina Integralidade a profa. Andréa Vargas, informou que são dados textos 77 

para leitura, e a avaliação dos alunos são boas, mas o aprendizado ficou um pouco solto. 78 

O TCC 2  a profa. Raquel, a disciplina informou que conta com 16 docentes de vários 79 

departamentos. O sobre o TCC 3 a profa. Raquel informou que a disciplina foi 80 

contemplando com duas vagas de monitoria de Pós-Graduação. Ações Coletivas II, a 81 

professora Lívia informou que as entradas dos novos professores contribuirão para os 82 

atendimentos dos Centros de Saúde e que a disciplina tem que aprimorar a parte teórica. 83 

Sobre a disciplina Organização da Prática Odontológica a profa. Denise relatou que a 84 

disciplina curta e que esta ocorrendo tudo tranquilo e que próximo período será ofertado 85 

somente 80 vagas, caso contrario terá que abrir duas turmas. Ações Coletivas III a 86 

profa. Andréa Vargas relatou que trabalhou com 3 instituições  e que a turma não tem 87 

muito interesse  em fazer a disciplina devido já estarem formando, a profa. Andréa acha 88 

difícil conseguir a motivação dos alunos.  Introdução à Epidemilogia e Bioestatística, 89 

a profa. Andréa Palmier relatou que os alunos ficaram um pouco prejudicado com a 90 

greve dos funcionários.  Estágio em Saúde Coletiva (Internato Rural) a professora 91 

Andréa Palmier informou que os alunos também ficaram prejudicados com a greve, 92 

relatou a importância dos alunos da disciplina de Urgência, fazerem os estágios nos 93 

Centros de Saúde, a profa. Simone acha muito interessante que isso aconteça, a profa. 94 

Viviane que acha que os alunos se envolve muito pouco com a disciplina. Alocação 95 

docente de graduação: Odontologia e Universidade, Epibio, Introdução à Epidemilogia 96 

e Bioestatística,  Atenção Integral ao Adolescente, Estágios em Ações Coletivas II e III, 97 

FAO23, FAO28, Integralidade do Cuidado, Organizações da Prática Odontológica, 98 

Promoção da Saúde e Vida saudável, Perícia em Odontologia, Ciência Sociais 99 

Articuladas, Estágio em Saúde Coletiva, a média de carga horária dos professores é de 100 
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11,7 horas semanais. Sobre os cursos de férias a serem oferecidos pelo departamento 101 

a profa. Efigênia informou que deverá ser discutido com bastante antecedência para 102 

quando chegar no período de férias já ter o número de alunos o suficiente, sendo estes 103 

cursos cadastrado no SIEX, a criação dos cursos foram aprovados por unanimidade 104 

pelo professores do departamento. Aprovações ad referedum: Aprovação do Plano de 105 

Trabalho para 2017 da professora Rafaela da Silveira Pinto, aprovado em 04-01-2017. 106 

Aprovação do   Projeto de Pesquisa para 3 (três anos), título “ Validação da técnica da 107 

calibração de examinadores por slides para inquéritos epidemiológicos em saúde bucal” 108 

da professora Rafaela da Silveira Pinto, aprovado em 04-01-2017; Aprovação do   109 

Projeto de Pesquisa “QUANTITATIVO DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS 110 

PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMILIA EM MINAS 111 

GERAIS: análise de acordo com as categorias de profissional visitador, no período de 112 

2011 a 2016”, sob responsabilidade da profa. Loliza Chalub L.F Houri, parecerista 113 

profa. Janice Simpson de Paula, aprovado em 31-01-2017; Aprovação do   Projeto de 114 

Pesquisa “FATORES MOTIVACIONAIS PARA ADESÃO AO TRATAMENTO 115 

PERIODONTAL E SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA: bases para 116 

estabelecimento do protocolo diagnóstico e da entrevista motivacional no Projeto de 117 

Extensão Terapia Periodontal de Suporte”, sob responsabilidade da profa. Loliza Chalub 118 

L.F Houri, parecerista profa. Janice Simpson de Paula, aprovado em 31-01-2017; 119 

Aprovação do credenciamento do Professor João Henrique Lara do Amaral,  como 120 

docente do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia em 121 

Saúde Pública, nível Mestrado Profissional, aprovado em 02/02/2017; Aprovação do 122 

projeto de Pesquisa “Percepção de saúde bucal sobre qualidade de vida de adolescentes 123 

de ensino médio de uma escola pública de BH”, aluna Maryê Carvalho Carneiro, 124 

responsável profa. Renata, aprovado em 17-02-2017. Aprovação do projeto de pesquisa 125 

de doutorado “desenvolvimento e validação de questionário dirigido as mães para 126 

avaliação de alimentação infantil “de responsabilidade das profas. Efigênia Ferreira e 127 

Ferreira e  Andréa Maria Duarte Vargas, e colaborador Marco Aurélio Camargo da Rosa 128 

e da aluna Luciene Rodrigues Reis, paracerista profa. Viviane Elisangela Gomes, 129 

aprovado em 02-02-2017. Sobre a discussão do Plano de Metas do OSP, composto 130 

pelas seguintes áreas: Administração, Qualificação docente, Integração com o 131 

serviço e Produção de conhecimento e extensão. A apresentação avaliativa de cada 132 

área se iniciou com: Administração, sob a responsabilidade das profas. Efigênia 133 

Ferreira, Viviane Elisângela e o secretário do departamento Adimilson, a professora 134 



 

 

 

   

5 

Efigênia informou que está organizado, os funcionários estão sempre atentos as datas 135 

e realizando reuniões sempre que necessário, e propõe como meta única o Site do 136 

departamento. Seguiu-se a discussão sobre a área Qualificação docente, profa. Renata 137 

informou a participação dos docentes nos cursos e eventos, informando que os 138 

professores estão muito proativos em participações nos eventos e cursos, informados as 139 

oficinas que houve em 2016 INA, SIEX E LATTES, que foi importante para o 140 

departamento. A  profa. Andréa Palmier não relatou sobre a meta Ensino integrado ao 141 

serviço.  Produção de conhecimento e extensão: a profa. Raquel informa a atuação 142 

dos professores no programa de pós-graduação, informou que são satisfatório as 143 

orientações dos professores na graduação e pós-graduação e também acha importante as 144 

participações dos professores nos projetos em andamento. Foi deliberado a substituição 145 

do prof. Marcos Werneck pela profa. Andréa Palmier na representação do departamento 146 

junto ao CENEX, e também foi deliberado a substituição da profa. Andréa Vargas pelo 147 

prof. Flávio na Comissão de TCC da FOUFMG. Sobre as datas das próximas reuniões 148 

dia 09/03, 06/04, 11/05 e 08/06.   A profa. Efigênia Ferreira e Ferreira agradece a 149 

presença de todos e declara encerrada o Seminário. Nada mais havendo a tratar, lavro a 150 

presente ata e segue em anexo a lista assinada por todos os membros desta 151 

Câmara/Assembleia, Belo Horizonte, 20 e 21/02/2017.  152 




