
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA FACULDADE DE 2 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA 3 

NO DIA 07 DE JULHO DE 2020. Aos sete dias do mês de julho de 2020, às 4 

14h00min, através da Plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, reuniu-5 

se a Câmara/Assembleia do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do 6 

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

do SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, e os seguintes professores: Cristiane 8 

Baccin Bendo Neves, Cristiane Meira Assunção, Fernanda Bartolomeo Freire Maia, 9 

Fernanda de Morais Ferreira, Isabela Almeida Pordeus, Izabella Barbosa Fernandes, 10 

Joana Ramos Jorge, Júnia Maria Cheib Serra Negra, Lucas Guimarães Abreu, Marco 11 

Aurélio Benini Paschoal, Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Paulo Antônio 12 

Martins Júnior, Raquel Gonçalves Vieira de Andrade e Sheyla Márcia Auad. Os 13 

professores Carolina de Castro Martins e Saul Martins de Paiva estavam de férias. 14 

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

os trabalhos cumprimentando a todos e para cumprir a seguinte pauta: 1 16 

Comunicados: a) Discussão de retorno às aulas: os conteúdos teóricos referentes ao 17 

primeiro semestre de 2020 já foram aprovados para oferta virtual, a partir da retomada 18 

das atividades, em agosto de 2020.  Os conteúdos teórico/práticos estão em processo 19 

de avaliação; b) Está disponibilizada no Instagrama Cartilha da ABENO, com 20 

orientações sobre o ensino da odontologia em tempos de pandemia; c) A UFMG foi 21 

classificada como a quinta melhor universidade da América Latina no ranking The 22 

Times Higher Education d) Profa. Miriam e o secretário Gregory estão fazendo 23 

trabalho semipresencial. 2 Aprovação da ata da reunião do dia 28 de abril de 2020. 24 

APROVADA. 3 Aprovações “ad referendum”: 3.1 Portaria designando a Profa. 25 

Fernanda Bartolomeo Freire Maia como parecerista dos relatórios Individuais da Profa. 26 

Izabella Barbosa Fernandes, referentes aos anos de 2019 e 2020. Data 10 de maio de 27 

2020. 3.2 Portaria designando a Profa. Sheyla Márcia Auad como parecerista dos 28 

Relatórios Individuais da Profa. Cristiane Meira Assunção, referentes aos anos de 29 

2019 e 2020. Data 20 de maio de 2020. 3.3 Portaria designando o Prof. Saul Martins 30 

de Paiva como parecerista dos relatórios Individuais do Prof. Marco Aurélio Benini 31 

Paschoal, referentes aos anos de 2019 e 2020. Data 05 de junho de 2020. 3.4 Portaria 32 

designando a Profa. Raquel Gonçalves Vieira de Andrade para parecerista do projeto 33 

de pesquisa da Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra intitulado: “Como o 34 

distanciamento social está afetando a saúde emocional, geral e bucal dos 35 

brasileiros durante a pandemia covid-19”. Data: 08 de junho de 2020. 3.5 Portaria 36 

designando o Prof. Paulo Antônio Martins Junior para parecerista do projeto de 37 

pesquisa do Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal intitulado: “Comparação in vitro de 38 



propriedades físicas e aderência bacteriana de materiais seladores de fóssulas e 39 

fissuras”. Data: 10 de Junho de 2020. 3.6 Portaria designando a Profa. Izabella 40 

Barbosa Fernandes parecerista do projeto de pesquisa da Profa. Raquel Gonçalves 41 

Vieira de Andrade intitulado: “Impacto da pandemia de covid-19 e do isolamento 42 

social na ansiedade dos pais/responsáveis e nos hábitos de adolescentes 43 

brasileiros”. Data: 01 de julho de 2020. 3.7 Portaria designando a Profa. Fernanda de 44 

Morais Ferreira como parecerista dos relatórios Individuais da. Profa. Raquel 45 

Gonçalves Vieira de Andrade, referentes aos anos de 2019 e 2020. Data 03 de julho 46 

de 2020. 3.8 Aprovação dos pareceres dos Relatórios Individuais da Profa. Izabella 47 

Barbosa Fernandes referentes aos anos de 2019 e 2020. Parecerista Profa. Fernanda 48 

Bartolomeo Freire Maia. Data 11 de maio de 2020. 3.9 Aprovação do parecer feito pela 49 

Profa. Raquel Gonçalves Vieira de Andrade recomendando a aprovação do projeto de 50 

pesquisa da Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra intitulado “Como o distanciamento 51 

social está afetando a saúde emocional, geral e bucal dos brasileiros durante a 52 

pandemia covid-19”. Data 10 de junho de 2020. 3.10 Aprovação dos pareceres dos 53 

Relatórios Individuais do Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal referentes aos anos de 54 

2019 e 2020. Parecerista Prof. Saul Martins de Paiva. Data 10 de junho de 2020. 3.11 55 

Aprovação dos pareceres dos Relatórios Individuais da Profa. Cristiane Meira 56 

Assunção referentes aos anos de 2019 e 2020. Parecerista Profa. Sheyla Márcia 57 

Auad. Data 11 de maio de 2020. 3.12 Aprovação do vídeo pitch elaborado pelas 58 

monitoras do Programa de Monitoria de Graduação, por solicitação da Profa. Cristiane 59 

Baccin Bendo Neves. O vídeo tem como objetivo informar às crianças e famílias 60 

atendidas nas clínicas de odontopediatria da FAO UFMG sobre a paralização dos 61 

atendimentos em decorrência da pandemia de COVID-19, assim como apresentar 62 

algumas informações iniciais sobre como serão os atendimentos clínicos quando do 63 

retorno destas atividades. Data 24 de junho de 2020. 3.13 Aprovação do vídeo pitch 64 

feito pelas Monitoras do Programa de Monitoria de graduação por solicitação da Profa. 65 

Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar.  O vídeo versa sobre o atendimento a 66 

pacientes com traumatismos na dentição decídua em decorrência da pandemia de 67 

COVID-19, assim como apresenta algumas informações iniciais sobre como serão os 68 

atendimentos clínicos quando do retorno destas atividades. Data 24 de junho de 2020. 69 

3.14 Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Comparação in vitro de 70 

propriedades físicas e aderência bacteriana de materiais seladores de fóssulas e 71 

fissuras” sob coordenação do Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal. Parecer feito pelo 72 

Prof. Paulo Antônio Martins Junior. Data: 24 de junho de 2020. 3.15 Indicação do 73 

nome da Professora Izabella Barbosa Fernandes como representante do SCA junto à 74 

Comissão Permanente de Espaço Físico da FAO UFMG. Data 25 de junho de 2020. A 75 

Profa. Miriam consultou a representante anterior na Comissão de Espaço Físico da 76 



FAO UFMG, Profa Júnia Serra Negra, que não demonstrou interesse em continuar. A 77 

chefia avaliou as representações atuais do Departamento e sugeriu o nome da Profa. 78 

Izabella Barbosa Fernandes. 3.16 Aprovação do pedido de férias da Profa. Carolina de 79 

Castro Martins para o período de 26 de junho a 21 de julho de 2020, e 31 de 80 

dezembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021. 3.17 Aprovação da criação do grupo de 81 

pesquisa intitulada “Alfabetismo em Saúde Bucal”, liderado pela Profa. Fernanda de 82 

Morais Ferreira e pelo Prof. Fabian Calixto Fraiz (UFPR). 3.18 Anuência para o Prof. 83 

Paulo Antônio Martins Junior participar como coorientador da discente Juliana de 84 

Lourdes Fernandes, no desenvolvimento do projeto de pesquisa de mestrado intitulado 85 

“Desenvolvimento de instrumento para avaliar a prática clínica dos ortodontistas no 86 

tratamento de mulheres gestantes, lactantes e na pós menopausa”, coordenado pela 87 

profa. Soraia Macari. Todos os “ad referendum” formam APROVADOS. 4 Aprovação 88 

dos pareceres dos Relatórios Individuais da Profa. Raquel Gonçalves Vieira de 89 

Andrade, elaborados pela Profa. Fernanda de Morais Ferreira. A Profa. Fernanda 90 

relatou que a Profa. Raquel demonstrou envolvimento em atividades de ensino, 91 

extensão, pesquisa e pontuação compatível para sua aprovação. APROVADOS. 5 92 

Designação de comissão para avaliação final do Estágio Probatório da Profa. Raquel 93 

Gonçalves Vieira de Andrade. Foram sugeridos os seguintes nomes: Profa. Sheyla 94 

Márcia Auad (presidente) (SCA), Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves (SCA) e Prof. 95 

Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu (OSP) como titulares e como 96 

suplentes as professoras Renata de Castro Martins, Lívia Guimarães Zina, Janice 97 

Simpson de Paula e Júnia Maria Cheib Serra Negra.  APROVADA.6 Aprovação da 98 

solicitação de férias da Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar para os períodos 99 

de 13 de outubro a 23 de outubro de 2020; 02 de novembro a 13 de novembro de 100 

2020 e 21 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021.  A Profa. Patrícia explicou 101 

como organizou a solicitação, que foi APROVADA. A Profa. Miriam coloca as atuais 102 

perspectivas em relação às férias, em decorrência da reorganização do calendário 103 

acadêmico. Em conversa com o Diretor, Prof. Allyson Nogueira, foi ressaltada a 104 

necessidade de gozar férias no ano vigente, mas que seria importante que todos os 105 

Departamentos organizassem esta questão de forma igualitária. Foi sugerido que se 106 

retirasse férias neste semestre, para que não haja um acúmulo de dias no mês de 107 

janeiro, pois é possível que o calendário acadêmico contemple este período. É 108 

necessário aguardar o calendário acadêmico e o cronograma do COLGRAD. A Profa. 109 

Miriam solicita que os docentes que já tiveram férias agendadas, repassem as datas 110 

ao Departamento, para organização das informações. Ainda não há uma data para a 111 

liberação do calendário. A Profa. Cristiane Bendo informa que a Profa. Ellen Marise de 112 

Oliveira, presidente do NDE, informa que haverá uma reunião no início da próxima 113 

semana, para discutir as questões pertinentes e definir como serão as atividades. 7 114 



Outros assuntos; não houve. 8 Palavra franca; a) A Profa. Sheyla informa que 115 

participou da reunião on-line do Programa de Monitoria do Departamento e pôde 116 

constatar o profundo envolvimento dos docentes orientadores e monitores bolsista e 117 

voluntários em uma ampla variedade de atividades, direcionadas à comunidade 118 

acadêmica e não acadêmica, que incluem a produção de apostilas, vídeos, histórias 119 

em quadrinhos e outros. b) A Profa. Miriam destaca o processo seletivo da pós-120 

graduação, com o número expressivo de candidatos na área de Odontopediatria. A 121 

Profa. Júnia comentou sobre o receio de o processo online não possibilitar um número 122 

expressivo de candidatos, mas isso não aconteceu. Foram aprovados candidatos de 123 

outras cidades e estados. A Profa. Isabela Pordeus coloca que tem sido um desafio 124 

grande para o Colegiado de Pós Graduação. Quando a decisão de realizar o processo 125 

on-line foi tomada, não havia nada que o viabilizasse, e toda a estrutura foi construída 126 

pela equipe técnica do colegiado. Destaca o compromisso de toda a equipe e de todos 127 

os 27 professores que participaram do processo de seleção.  A Professora Isabela 128 

ressalta o orgulho em superar uma barreira importante e que isso somente foi possível 129 

pela persistência de todos. Agradece à equipe técnica e docentes. Foram 70 130 

candidatos para 30 vagas, os candidatos foram muito bem e acredita que o colegiado 131 

irá continuar em sua trajetória ascendente. A Profa. Júnia destaca que vários 132 

candidatos ressaltaram a equipe da Odontopediatria. A Profa. Patrícia destaca a 133 

liderança da Profa. Isabela Pordeus à frente de todo o processo. A Profa. Fernanda 134 

Morais reforça as palavras das professoras Júnia e Patrícia, e diz que o processo foi 135 

muito tranquilo. A Profa. Fernanda Bartolomeo destaca o retorno positivo de uma das 136 

candidatas aprovadas em relação ao processo de seleção, e que tem muito orgulho 137 

em fazer parte da equipe. c) A Profa. Cristiane Assunção destaca a felicidade em 138 

participar dos projetos de mídias sociais, que pretende submeter como um projeto de 139 

extensão intitulado “Odontopediatria UFMG ao alcance de todos: divulgação de ciência 140 

e informação em saúde nas plataformas digitais”. d) A Profa. Cristiane Bendo diz que o 141 

Cenex questionou se o “Ciclo de Estudos” poderia ser ofertado como atividade remota 142 

e que isso será feito. Serão abertas mais 12 vagas de graduação, também para alunos 143 

de outras unidades. A seleção será feita pela Liga acadêmica e as discussões do Ciclo 144 

acontecerão inicialmente com os alunos de graduação, para definição dos temas, e, 145 

posteriormente, com docentes e profissionais.  e) A Profa. Miriam diz que na reunião 146 

de Conselho Departamental foi colocado que, devido à pandemia, não está havendo 147 

arrecadação de recursos pelo Cenex, que tem funcionárias contratadas. Sugere que 148 

caso haja interesse, o Departamento poderia propor cursos on-line, com capacitação 149 

de recursos, para auxiliar. f) A Profa. Isabela Pordeus ressalta que, no dia anterior, foi 150 

disponibilizado o resultado dos resumos aceitos na SBPqO e incentiva todos a 151 

participarem. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, a Sra. Chefe do SCA, Profa. 152 



Miriam Pimenta Parreira do Vale, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 153 

a reunião e, para constar, eu, Profa. Sheyla Márcia Auad, lavrei e assino a presente 154 

ata juntamente com a Chefe do Departamento, Profa. Miriam Pimenta Parreira do 155 

Vale. Belo Horizonte, 07 de julho de 2020. Ata aprovada na reunião de 156 

Câmara/Assembleia do SCA em 23 de julho de 2020. 157 

 158 


