
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ODONTOPEDIATRIA E ORTODONTIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA NO DIA 16DE 3 

MARÇO DE 2016. Aos dezesseisdiasdo mês de março de 2016, às 12h45min, na sala 4 

2609, do prédio da Faculdade de Odontologia, mediante prévia convocação, reuniram-5 

se, na Câmara/Assembleia do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da 6 

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

Profa.Miriam Pimenta Parreira do Vale,os seguintes professores:Alexandre Fortes 8 

Drummond, Carolina de Castro Martins, Cristiane Baccin Bendo, Elizabeth Maria 9 

Bastos Lages,Fernanda de Morais Ferreira, Henrique Pretti, Isabela Almeida Pordeus, 10 

José Ferreira Rocha Júnior, Júnia Maria Cheib Serra Negra, Leniana Santos Neves, 11 

Leonardo Foresti Soares de Menezes, Lucas Guimarães Abreu,Patrícia Maria Pereira 12 

de Araújo Zarzar, Saul Martins de Paiva e Sheyla Márcia Auad. Deixou de 13 

comparecer,com justificativa,a Professora Fernanda Bartolomeo Freire Maia.Com o 14 

“quorum” atingido, a Sra.ChefeProfa.Miriam Pimenta Parreira do Vale iniciou os 15 

trabalhos, para cumprir a seguinte pauta:1-Comunicados: 1.1 Indicação de professores 16 

para participação em bancas de TCC; 1.2 Solicitação de oferta de vaga para 17 

orientação de TCC; 1.3 Edital de monitoria; 1.4 Site OPO; 1.5 Apresentação da 18 

Diretoria de Cooperação Institucional – COPI.1.6 Confecção de carteirinhas para 19 

acesso à FO; 1.7 Papel timbrado; 1.8 Atas a serem assinadas; 2- Aprovação das atas 20 

dos dias 26/05/2015, 10/09/2015, 18/11/2015, 10/12/2015; 3-Aprovações “ad 21 

referendum”4-Discussão sobre a prorrogação dos Concursos Públicos das áreas de 22 

Odontopediatria e Ortodontia; 5-Entrega dos cronogramas das disciplinas de 23 

Graduação e de Pós-Graduação; 6-Discussão sobre a Coordenação das Áreas do 24 

OPO; 7- Solicitação do Colegiado de Graduação para tutoria de alunos intercambistas; 25 

8- Outros assuntos;9-Palavra franca. A Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale 26 

cumprimentou a todos e passou a palavra ao Prof. Henrique, Diretor da FOUFMG. O 27 

Professor renunciou ao direito, devolvendo a palavra à Profa. Miriam Pimenta, que deu 28 

início à reunião. Antes de passar ao primeiro ponto da pauta, a Sra. Chefedeu boas 29 

vindas aos Professores Cristiane Baccin Bendo, Leniana Santos Neves eLucas 30 

Guimarães Abreu, recém-contratados, e à representante discente, Thaís Bárbaro, 31 

reconduzida ao cargo pelo Diretório Acadêmico, porém ainda como membro 32 

convidada. Em seguida, a Sra. Chefe colocou em discussão a mudança da 33 

composição da Assembleia, que passaria a Câmara em virtude de o número de 34 

professores do Departamento passar de 15. A Profa. Patrícia Zarzar falou sobre as 35 

mudanças decorrentes de um e de outro formato, o que foi seguido de explanações da 36 

Sra. Chefe e de seu voto favorável à Assembleia. O Prof. Alexandre também se 37 



manifestou a favor da composição atual. Sem objeções, a Assembleia decidiu manter 38 

a forma atual sem composição de Câmara.PRIMEIRO PONTO DA PAUTA: 39 

Comunicados: 1.1A professora Miriam lembra a todos o e-mail encaminhado aos 40 

professores orientadores de TCC para que encaminhem sugestão de nomes para as 41 

bancas de defesa de TCC para o primeiro semestre de 2016. 1.2 A professora Miriam 42 

informou que encaminhou um e-mail aos professores no qual era solicitado o número 43 

de vagas que seriam disponibilizadas, por docente, para orientação de Trabalhos de 44 

Conclusão de Curso. Poucos professores responderam, então, a professora 45 

encaminhou para o Colegiado de Graduação apenas o nome dos que se manifestaram 46 

favoravelmente e o número disponibilizado por cada docente. A Profa. Patrícia Zarzar 47 

justificou-se dizendo que não respondera ao e-mail porque o número de vagas ainda 48 

era incerto quando da solicitação. Pediu, então, à Sra. Chefe, permissão para 49 

encaminhar o número de vagas que disponibilizará para orientação de TCC. A Sra. 50 

Chefe disse que verificaria essa possibilidade junto ao Colegiado de Graduação. 1.3 A 51 

Sra. Chefe informou aos presentes o andamento do processo seletivo para a escolha 52 

de um bolsista para a Disciplina “Atenção Integral à Criança I”, 01 (uma) vaga, e para 53 

a Disciplina “Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas de Oclusão”, 01 (uma) 54 

vaga, regido pelo Edital 001/PMG/OPO, que contou com 22 (vinte e duas) inscrições. 55 

1.4 A Sra. Chefe informou aos presentes que está em andamento a criação do site do 56 

Departamento. Disse que está acompanhando de perto esse processo e que tem 57 

contado com o auxílio do Secretário do OPO, Ricardo Dias Luz. A Sra. Chefe informou 58 

que disponibilizará o site aos Professores antes que entre no ar. Sobre as fotos e 59 

informações profissionais dos Docentes que têm sido utilizadas na construção do site, 60 

a Sra. Chefe informou que foram todas disponibilizadas pelos próprios Professores, 61 

em seus currículos na plataforma Lattes. Disse que os Professores têm a liberdade de, 62 

a qualquer tempo, alterá-las.A respeito das notícias que serão veiculadas no site, a 63 

Sra. Chefe disse que ficará a cargo dos Coordenadores de Área selecionar, 64 

mensalmente, 3 (três) notícias relevantes, como trabalhos acadêmicos em destaque e 65 

editais da Pós-Graduação, por exemplo.Disse, também, que manterá os Professores 66 

informados sobre o andamento da construção do site do Departamento. 1.5 A Sra. 67 

Chefe leu e comentou o ofício endereçado ao Departamento pela COPI-Diretoria de 68 

Cooperação Institucional-COPI. Após, fez circular, entre os presentes, o referido 69 

documento, que veio acompanhado de folders com informações detalhadas daquela 70 

Diretoria. 1.6 A Sra. Chefe solicitou àqueles que não haviam providenciado a 71 

confecção da carteirinha da Universidade que o fizessem com certa urgência, pois o 72 

acesso à FO e a outras Unidades, em breve, será autorizado apenas aos que 73 

portarem esse documento de identificação. 1.7 A Sra. Chefe informou que foi 74 



elaborado um papel timbrado para o OPO e que este está disponível para todos os 75 

professores.SEGUNDO PONTO DA PAUTA: A Sra. Chefe colocou em discussão e 76 

aprovação as Atas dos dias 26/05/2015, 10/09/2015, 18/11/2015 e 10/12/2015. 77 

APROVADAS. TERCEIRO PONTO DA PAUTA: A Sra. Chefe colocou em discussão 78 

as seguintes aprovações “ad referendum”: 3.1 Afastamento da Profa. Júnia Cheib 79 

Serra-Negra; 3.2 Alteração das férias da Profa. Júnia Cheib Serra-Negra para o 80 

período de 01/11/2016 a 30/11/2016. 3.3 Participação da Profa. Cristiane Bendo no 81 

Fórum Clínico do CRO;3.4 Anuência do Departamento para o credenciamento dos 82 

Professores Cristiane Bendo e Lucas Abreu no Programa de Pós-Graduação;3.5 83 

Participação dos Professores Cristiane Bendo e Lucas Guimarães no projeto de 84 

extensão “Oficina de elaboração de artigos científicos”; 3.6 Portaria nº 02/OPO/2016, 85 

que designa as Professoras Elizabeth Maria Bastos Lages (Presidente), Miriam 86 

Pimenta Parreira do Vale, Fernanda Bartolomeo Freire Maia e Sheyla Márcia Auad 87 

(Suplente), para comporem a banca do Processo Seletivo do Programa de Monitoria 88 

de Graduação, de 2 (dois) bolsistas, regido pelo Edital nº 01/OPO/2016. 89 

APROVADOS.QUARTO PONTO DA PAUTA: A Sra. Chefecolocou em discussão a 90 

prorrogação do concurso público regido pelo Edital nº 333, de 28 de abril de 2015, 91 

para a área de Ortodontia. Os professores da área de Ortodontia se manifestaram 92 

favoráveis à prorrogação. Colocada em votação a prorrogação do concurso da 93 

Ortodontia: nenhum voto contra; nenhuma abstenção. APROVADA. A respeito da 94 

prorrogação do concurso da Odontopediatria, regido pelo Edital nº 332, de 28 de abril 95 

de 2015 a Senhora Chefe colocou em discussão e logo após a votação. Foram 96 

apurados: nenhum voto contra; 12 (doze) votos a contra a prorrogação e 5 (cinco 97 

abstenções). A prorrogação NÃO FOI APROVADA. Após a discussão e as aprovações 98 

que se seguiram, o Prof. José Ferreira Rocha Júnior comunicou que em dois meses 99 

terá condições de se aposentar, mas que permanecerá no Departamento até o final do 100 

semestre em curso. A Sra. Chefe disse que verificará junto à Comissão Permanente 101 

de Pessoal Docente (CCPD) a possibilidade de contração de Professor Substituto. 102 

QUINTO PONTO DA PAUTA:A Sra. Chefe solicitou aos Professores que enviassem 103 

ao Departamento, com a maior brevidade possível, os cronogramas das disciplinas 104 

para esse semestre. SEXTO PONTO DA PAUTA:A Sra. Chefe colocou em discussão 105 

a mudança da Coordenação de Área do OPO. Em seguida, passou a palavra à Profa. 106 

Patrícia Zarzar, atual Coordenadora. Segundo a Professora, foram desenvolvidos 107 

protocolos durante sua gestão, os quais julga úteis aos alunos nas atividades clínicas. 108 

Destacou que tais protocolos foram um ganho para o Departamento. A Sra. Chefe 109 

frisou a importância das discussões estabelecidas no âmbito da Coordenação de Área, 110 

que devem primar pela busca da inovação. Também reforçou a importância dos 111 



Professores à frente dessa Coordenação no que respeita ao auxílio ao Chefe do 112 

Departamento, que, em virtude do enorme volume de trabalho, fica impedido de 113 

acompanhar mais de perto as atividades do Departamento. A Sra. Chefe solicitou que 114 

os Professores que tivessem interesse e disponibilidade para ocupar a vaga deixada 115 

pela Profa. Patrícia se manifestassem. A Profa. Fernanda Morais se candidatou e foi 116 

eleita por unanimidade. Vai ocupar a Coordenação da Odontopediatria por 2 (dois) 117 

anos. Na Ortodontia, o Prof. Alexandre Drumond manifestou interesse em permanecer 118 

como Coordenador de área por mais um mandato.SÉTIMO PONTO DA PAUTA:A 119 

Sra. Chefe colocou em debate a solicitação do Colegiado de Graduação de 120 

indicaçãode professores fluentes em espanhol que pudessem tutelar alunas 121 

intercambistas, 1 (uma) do México e 2 (duas) da Argentina. Nenhum professor 122 

manifestou interesse. Em sua intervenção, o Prof. Saul Martins manifestou sua 123 

preocupação com a maneira com que a Universidade vem recebendo alunos 124 

estrangeiros, pois, no caso da aluna mexicana, fica claro como faltou a ela orientações 125 

elementares, como a necessidade de usar a vestimenta adequada para atuação na 126 

Clínica. Segundo o Professor, muito embora a aluna demonstre grande interesse em 127 

atuar na Clínica, não carrega os materiais necessários para essa atuação. A Sra. 128 

Chefe concordou com as colocações do Prof. Saul Martins e ponderou que, de fato, a 129 

Universidade tem apresentado certa dificuldade no que diz respeito à acolhida e ao 130 

acompanhamento de alunos estrangeiros. A Profa. Sheyla Márcia sugeriu que a DRI, 131 

Diretoria de Relações Internacionais, estabelecesse os requisitos mínimos para o 132 

recebimento de intercambistas em cada Unidade. O Prof. Henrique Pretti disse que, no 133 

exterior, alunos estrangeiros não atendem diretamente pacientes das instituições que 134 

os recebem. A Sra. Chefe reconheceu a ocorrência dos problemas colocados pelos 135 

Professores, mas observou que há questões que extrapolam a alçada do 136 

Departamento.OUTROS ASSUNTOS:8.1 A Sra.Chefe colocou em discussão a 137 

solicitação de afastamento da Profa. Carolina Martins para realização de estágio Pós-138 

Doutoral na Universidade McMaster, no Canadá, em 2017. A Profa. Isabela Pordeus 139 

candidatou-se para ser parecerista. 8.2 A Sra. Chefe informa que a disciplina 140 

Atendimento Odontológico a bebês foi ofertada duas vezes no primeiro semestre de 141 

2016 em virtude da grande demanda.8.3 A Sra. Chefe colocou em discussão a 142 

mudança na Coordenação do Curso de “Aperfeiçoamento em Ortodontia”, que 143 

passaria a ser ocupada pela Profa. Leniana Neves, em substituição ao Prof. Alexandre 144 

Drumond. APROVADA.PALAVRA FRANCA.A Profa. Júnia Serra-Negra pediu a 145 

palavra para despedir-se dos presentes e agradecer a todos, em especial aos 146 

Professores que assumirão seus encargos em virtude de seu afastamento para o 147 

exterior. Todos os presentes desejaram sucesso à Profa. Júnia Serra-Negrae 148 



disseram contar com os conhecimentos adquiridos pela Professora na instituição que 149 

a acolherá.Sem mais nenhum assunto, a Sra. Chefe do OPO, Profa. Miriam Pimenta 150 

Parreira do Vale, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, 151 

para constar, eu, Ricardo Dias Luz, Secretário do Departamento de Odontopediatria e 152 

Ortodontia, lavrei e assino a presente ata, que será colocada em discussão e votação 153 

na próxima reunião e, se aprovada, será subscrita pelos membros nela presentes. Ata 154 

aprovada na reunião de Câmara/Assembleia do Departamento do OPO no dia 19 de 155 

abril de 2016._____________________________ 156 
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