
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 13 DE JANEIRO DE 2021. Aos treze dias do mês de janeiro de 2021, às 4 

13:30hs, através da Plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, reuniu-se 5 

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

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

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

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

Almeida Pordeus, Izabella Barbosa Fernandes, Joana Ramos Jorge, Júnia Maria 10 

Cheib Serra Negra, Lucas Guimarães Abreu, Marco Aurélio Benini Paschoal, Patrícia 11 

Maria Pereira de Araújo Zarzar, Paulo Antônio Martins Junior, Raquel Gonçalves Vieira 12 

de Andrade e Sheyla Márcia Auad. Os profs. Carolina de Castro Martins, Fernanda de 13 

Morais Ferreira e Saul Martins de Paiva encontravam-se de férias. Com o “quorum” 14 

atingido, a Sra. Chefe, profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, iniciou os trabalhos 15 

cumprimentando a todos e para cumprir a seguinte pauta: 1 Comunicados; 2 16 

Aprovação das atas das reuniões dos dias 03 de março; 29 de setembro e 4 de 17 

novembro de 2020; 3 Aprovações “ad referendum”: 3.1 Aprovação do Relatório 18 

Docente referente ao ano de 2018 do Prof. Lucas Guimarães Abreu em 09/11/2020. 19 

3.2 Aprovação do Relatório Docente referente ao ano de 2019 do Prof. Lucas 20 

Guimarães Abreu em 09/11/2020;  3.3 Aprovação do Relatório Docente referente ao 21 

ano de 2020 da Profa. Cristiane Meira Assunção em 11/12/2020; 3.4 Aprovação do 22 

Relatório Docente referente ao ano de 2020 da Profa. Izabella Barbosa Fernandes em 23 

14/12/2020; 3.5 Aprovação do Relatório Docente referente ao ano de 2020 do Prof. 24 

Marco Aurélio Benini Paschoal em 30/11/2020; 3.6 Aprovação do projeto de pesquisa 25 

“ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA RMS PICTORIAL SCALE (RMS-PS) PARA 26 

AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE ODONTOLÓGICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 27 

BRASILEIROS” coordenado pela Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves, em 19 de 28 

novembro de 2020; 3.7 Aprovação da seleção para Monitoria de Pós Graduação para 29 

a disciplina de Epidemiologia em 25/11/2020; 3.8 Aprovação da seleção para Monitoria 30 

de Pós Graduação para a disciplina de Bioestatística em 25/11/2020; 3.9. Aprovação 31 

de férias do servidor Gregory Kwan Chien Hoo para os períodos de 17/02/21 a 32 

19/02/21; 01/12/21 a 22/12/21 e 27/12/21 a 31/12/21. 4 Aprovação da disciplina 33 

“Revisão Sistemática 1”, sob a coordenação da profa. Carolina de Castro Martins, para 34 

ser ofertada no Programa de Pós Graduação em Odontologia da FAO UFMG. 5 35 

Aprovação da disciplina “Revisão Sistemática 2: avaliação da certeza da evidência”, 36 

sob a coordenação da Profa. Carolina de Castro Martins, para ser ofertada no 37 

Programa de Pós Graduação em Odontologia da FAO UFMG. 6 Aprovação da 38 



renovação da bolsa do projeto “Promoção de saúde bucal para crianças e 39 

adolescentes surdos”, sob a coordenação da Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra, a 40 

ser submetido ao Edital PIPA – Programa de Apoio à Inclusão e Promoção à 41 

Acessibilidade. 7 Aprovação da solicitação de férias da Profa. Carolina de Castro 42 

Martins para os períodos de 12/04/21 a 16/04/21; 01/09/21 a 30/09/21 e 31/12/21 a 43 

09/01/22. 8 Outros assuntos; 9 Palavra franca. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: A 44 

Profa. Miriam lembra a todos os docentes sobre a importância da atenção em relação 45 

ao protocolo para a entrada nas dependências da Faculdade de Odontologia. A 46 

Professora agradece às Professoras Cristiane Meira e Izabella Barbosa pela 47 

participação na disciplina de Urgências, destacando a importância dessa participação 48 

e como ela poderá contribuir para o Departamento. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: 49 

Aprovação das atas das reuniões dos dias 03 de março; 29 de setembro e 4 de 50 

novembro de 2020. A profa. Miriam explicou por que a ata de março está sendo 51 

aprovada agora. Todas as sugestões previamente enviadas foram incorporadas. 52 

APROVADAS.  TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Todos os “ad referendum” foram 53 

APROVADOS. QUARTO PONTO DE PAUTA:  Aprovação da disciplina “Revisão 54 

Sistemática 1”, sob a coordenação da profa. Carolina de Castro Martins, para ser 55 

ofertada no Programa de Pós Graduação em Odontologia da FAO UFMG. 56 

APROVADA. QUINTO PONTO DE PAUTA Aprovação da disciplina “Revisão 57 

Sistemática 2: avaliação da certeza da evidência”, sob a coordenação da profa. 58 

Carolina de Castro Martins, para ser ofertada no Programa de Pós Graduação em 59 

Odontologia da FAO UFMG. APROVADA. A Profa. Miriam apresentou a proposta das 60 

disciplinas e acredita que esteja tudo a contento, como anteriormente solicitado em 61 

reunião de Departamento. A Professora destaca que é importante que os docentes 62 

sejam propositores de atividades para o Departamento. A Profa. Miriam informa que o 63 

docente que tiver interesse pode cursá-las como disciplinas isoladas. SEXTO PONTO 64 

DE PAUTA: Aprovação da renovação da bolsa do projeto “Promoção de saúde bucal 65 

para crianças e adolescentes surdos”, sob a coordenação da Profa. Júnia Maria Cheib 66 

Serra Negra, a ser submetido ao Edital PIPA – Programa de Apoio a Inclusão e 67 

Promoção à Acessibilidade. APROVADA. SÉTIMO PONTO DE PAUTA Aprovação da 68 

solicitação de férias da profa. Carolina de Castro Martins para os períodos de 12/04/21 69 

a 16/04/21; 01/09/21 a 30/09/21 e 31/12/21 a 09/01/22. Foi colocado em diligência e 70 

será solicitado que a professora amplie o tempo de férias em abril e reduza o tempo 71 

de setembro. OITAVO PONTO DE PAUTA: Aprovação da solicitação de férias do 72 

Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal para os períodos: 22/03/21 a 23/03/21, 01/04/21 a 73 

28/04/21, 13/09/21 a 27/09/21. O Prof. Paulo irá substituí-lo em 22/04 e 23/03.  74 

APROVADA, com abstenção do Prof. Marco Aurélio. NONO PONTO DE PAUTA: A 75 

Profa. Miriam coloca que a solicitação de compras de alguns materiais odontológicos, 76 



para serem utilizados nesse momento de pandemia, realizada pelas Professoras 77 

Cristiane Meira e Izabella Barbosa foi encaminhada para a Diretoria, mas que não 78 

havia recursos para aquisição naquele momento, e que a solicitação seria atendida em 79 

2021. Coloca também a necessidade de criação de uma comissão a ser responsável 80 

pela propositura e pelo controle dos materiais para a clínica de Odontopediatria da 81 

Faculdade. Foram sugeridos os nomes das Professoras Cristiane Meira, Fernanda 82 

Bartolomeo, Izabella Barbosa e Marco Aurélio Paschoal para desenvolverem esta 83 

atividade.  A comissão faria o link entre o Departamento e a comissão de compras 84 

para a distribuição desses materiais. A Profa. Cristiane Meira informa que vários 85 

materiais que deveriam estar disponíveis na clínica de urgência não estavam. A Profa. 86 

Izabella Barbosa reforça a fala da Profa. Cristiane Meira. A Profa. Cristiane Bendo 87 

informa que foi à Faculdade e observou que vários materiais manipulados estavam 88 

vencidos, e, por isso, poderiam ser utilizados para demonstração, mas não para o 89 

atendimento clínico. A Profa. Miriam destaca que é importante que a compra seja 90 

planejada para possibilitar o amplo uso. A Profa. Fernanda Bartolomeo informa que 91 

faltam 12 dias de atividades clínicas para finalizar o curso de aperfeiçoamento. O 92 

curso tem material disponível que poderia ser utilizado, desde que fosse reposto. Os 93 

materiais que estão em nome da Profa. Fernanda Bartolomeo foram adquiridos com 94 

recursos do curso de aperfeiçoamento ou pela diretoria, quando o valor era baixo. A 95 

Profa. Miriam diz que, como houve a mudança de Diretoria, isso terá que ser 96 

conversado novamente. A Profa. Cristiane Meira fez o relato das atividades da 97 

disciplina de urgência e agradeceu a indicação. A Profa. Sheyla fez a triagem de 98 

pacientes inicialmente e outras demandas têm sido incorporadas. Relata que houve 99 

uma certa surpresa por parte de alguns servidores, pela participação da 100 

Odontopediatria. Destaca a satisfação dos alunos por estarem de volta às atividades e 101 

que alguns alunos participaram de disciplinas ERE da Odontopediatria e as elogiaram. 102 

Destaca a dificuldade de ter os materiais na clínica, relata que a questão de 103 

paramentação com todos os EPIs será um desafio para todos. Como o Departamento 104 

já tem uma preocupação com a questão de biossegurança, foram necessárias 105 

somente algumas adaptações. Ressalta que novas demandas que surjam podem ser 106 

encaminhadas e que seria importante ter os protocolos para uma uniformidade de 107 

atuação, principalmente quando mais professores estiverem na clínica. A Profa. 108 

Izabella Barbosa relata a dificuldade em relação ao tempo de realização de exames 109 

radiográficos. A Profa. Sheyla destaca a importância do preenchimento adequado dos 110 

prontuários. A Profa. Fernanda Bartolomeo pergunta se o prontuário não será 111 

atualizado. A Profa. Cristiane Meira ressalta que isso pode ser feito, especialmente em 112 

relação ao momento atual. A Profa. Miriam sugere aproveitar este momento para se 113 

começar a discutir estas questões, não esquecendo também da atualização da ficha 114 



clínica utilizada nas disciplinas de Odontopediatria. A Profa. Joana concorda, como 115 

coordenadora de área. A Profa. Fernanda Bartolomeo sugere começar a pensar nas 116 

próximas equipes de coordenação dos cursos de aperfeiçoamento e especialização. A 117 

Profa. Fernanda Bartolomeo sugere que a coordenação do Curso de Aperfeiçoamento 118 

seja renovada. A Profa. Cristiane Bendo concorda com esta sugestão. A Profa. Miriam 119 

sugere colocar isso como ponto de pauta de uma próxima reunião e lembra que o 120 

curso é do Departamento e que todos os professores que desejam participar devem 121 

ter oportunidade. A Profa. Isabela Pordeus ressalta este aspecto também, mas 122 

também coloca a importância da transição, sempre envolvendo todos. A Profa. Patrícia 123 

endossa a fala das professoras Miriam e Isabela. A atual coordenação irá trazer uma 124 

proposta para a próxima reunião. A profa. Fernanda Bartolomeo pergunta sobre o 125 

Curso de Especialização e a profa. Isabela Pordeus informa que não há como iniciar 126 

neste momento. A profa. Patrícia pergunta como ficaria o acesso de alunos de 127 

graduação que precisariam trabalhar com fichas. A profa. Miriam menciona que houve 128 

um problema anterior em relação a um professor do departamento, que teve a entrada 129 

dos alunos impedida. A Profa. Cristiane Bendo pergunta se isso não foi alterado neste 130 

momento. A Profa. Miriam destaca que a gestão de laboratório é departamental e 131 

pede ao Prof. Marco Aurélio para fazer um relato sobre sua experiencia. Ele ressalta 132 

que foi informado que a Diretoria não permitia a entrada de alunos de graduação, mas 133 

que os alunos de PG poderiam entrar, desde que supervisionados pelo orientador. 134 

Entretanto, parece que a portaria não está controlando isso desta forma. A Profa. 135 

Cristiane Bendo informa que esteve na Faculdade, e encontrou uma aluna na copa, 136 

trabalhando no computador. A Profa. Isabela Pordeus coloca que o acesso está 137 

autorizado para alunos de PG. A Profa. Patrícia irá levar a dúvida para a reunião da 138 

CAEC. A Profa. Cristiane Bendo apresenta dúvidas sobre o REDOC e a profa. Sheyla 139 

esclarece alguns pontos. A Profa. Miriam coloca que, em 2019, depois da migração da 140 

Ortodontia, houve uma rodagem da planilha em que muitas atividades da 141 

Odontopediatria foram contabilizadas para o ODR. Embora várias solicitações tenham 142 

sido feitas, somente em outubro houve uma reunião com a presidência da CPPD. 143 

Houve uma correção da planilha e o SCA está com um número de professores 144 

correspondente ao número necessário para as suas atividades no momento. Não 145 

havendo outros assuntos a serem tratados, a Chefe do SCA, Profa. Miriam Pimenta 146 

Parreira do Vale, agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão, da qual eu, 147 

Profa. Sheyla Márcia Auad, lavrei e assino a presente ata, que, após lida e aprovada 148 

será pelos presentes assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2021. 149 

Ata aprovada na reunião da Câmara/Assembleia do SCA, em 9 de fevereiro de 2021. 150 


