
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO 3 

DE 2021. Aos nove dias do mês de fevereiro de 2021, às 13:30hs, através da Plataforma Google 4 

Meet, mediante prévia convocação, reuniu-se a Câmara/Assembleia do Departamento de Saúde 5 

Bucal da Criança e do Adolescente, da Faculdade de Odontologia da UFMG, sob a presidência da 6 

Sra. Chefe do SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, e os seguintes professores: Carolina 7 

de Castro Martins, Cristiane Baccin Bendo Neves, Fernanda Bartolomeo Freire Maia, Fernanda de 8 

Morais Ferreira, Isabela Almeida Pordeus, Izabella Barbosa Fernandes, Joana Ramos Jorge, 9 

Júnia Maria Cheib Serra Negra, Lucas Guimarães Abreu, Marco Aurélio Benini Paschoal, Patrícia 10 

Maria Pereira de Araújo Zarzar, Paulo Antônio Martins Junior, Raquel Gonçalves Vieira de 11 

Andrade, Saul Martins de Paiva e Sheyla Márcia Auad. A profa. Cristiane Meira Assunção 12 

justificou a ausência. Com o “quorum” atingido, a Sra. Chefe, Profa. Miriam Pimenta Parreira do 13 

Vale, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e para cumprir a seguinte pauta: 1 14 

Comunicados; 2 Aprovação da ata da reunião do dia 13 de janeiro de 2021; 3 Aprovações “ad 15 

referendum”: 3.1 Edital SCA 02/2021, referente a exame de seleção de 3 (três) vagas para a 16 

disciplina de ESTÁGIO EM AÇÕES COLETIVAS I (EAC I), do Programa de Monitoria Voluntária 17 

de Pós-Graduação. Este Edital substitui o Edital/SCA 01/2021, que foi cancelado; 3.2 Aprovação 18 

“ad referendum” do projeto intitulado “Alfabetismo em saúde bucal de pais/responsáveis e 19 

professores de pré-escolares de Ribeirão das Neves: Ensaio clínico controlado randomizado”, sob 20 

orientação do Prof. Saul Martins de Paiva: parecerista Profa. Fernanda de Morais Ferreira; 3.3 21 

Designar, “ad referendum” da Câmara/Assembleia do SCA, os professores Miriam Pimenta 22 

Parreira do Vale, Sheyla Márcia Auad, Cristiane Baccin Bendo Neves, Patrícia Maria Pereira de 23 

Araújo Zarzar e Paulo Antônio Martins Junior, sob a presidência da primeira, como membros da 24 

Comissão de apreciação da “Atualização da Resolução 10/95”, de acordo com a solicitação da 25 

Reitoria da UFMG; 3.4 Designar, “ad referendum” da Câmara/Assembleia Departamental, os 26 

Professores Fernanda de Morais Ferreira, Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, Paulo Antônio 27 

Martins Junior (titulares) e Marco Aurélio Benini Paschoal (suplente) membros da “Comissão de 28 

seleção de monitores voluntários de Pós graduação para atuarem na disciplina de Estágio em 29 

Ações Coletivas I”, conforme Edital 01/2021/SCA; 3.5 Designar, “ad referendum” da 30 

Câmara/Assembleia do SCA, a Profa. Sheyla Márcia Auad parecerista do projeto de curso 31 

intitulado "Atualidades na terapia pulpar e reabilitação protética unitária na dentição decídua: o 32 

que você precisa saber?” coordenado pela Profa. Izabella Barbosa Fernandes; 3.6 Designar, “ad 33 

referendum” da Câmara/Assembleia do SCA, o Professor Marco Aurélio Benini Paschoal 34 

parecerista do projeto de pesquisa intitulado "Saúde do sono e saúde bucal em dentição decídua 35 

entre habitantes das áreas rural e urbana do município de Belo Vale: um estudo de base 36 

populacional”, coordenado pela Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra; 4 Aprovação do Curso de 37 

Atualização “Atualidades na terapia pulpar e reabilitação protética unitária na dentição decídua: o 38 

que você precisa saber?”, sob coordenação da Profa. Izabella Barbosa Fernandes: parecerista 39 

Profa. Sheyla Márcia Auad; 5 Aprovação da Profa. Cristiane Meira Assunção como coorientadora 40 



da aluna de mestrado Patrícia Santos Silva para o projeto de dissertação intitulado “Fatores que 41 

interferem no tratamento de restaurações defeituosas em dentes decíduos”; 6 Discussão e 42 

aprovação das Instruções de conduta para o Projeto de Extensão "Odontopediatria UFMG ao 43 

alcance de todos: divulgação de ciência e informação em saúde nas plataformas digitais", sob a 44 

coordenação da profa. Cristiane Meira Assunção; 7 Aprovação do “Manual para a disciplina de 45 

prevenção”, desenvolvido no projeto de monitoria de graduação, orientado pelas Professoras 46 

Cristiane Meira Assunção e Izabella Barbosa Fernandes; 8 Aprovação do parecer referente ao 47 

projeto de pesquisa intitulado "Saúde do sono e saúde bucal em dentição decídua entre 48 

habitantes das áreas rural e urbana do município de Belo Vale: um estudo de base populacional”, 49 

coordenado pela Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra. Parecerista Prof. Marco Aurélio Benini 50 

Paschoal; 9 Aprovação da oferta de disciplinas a serem ofertadas para o 2021/1 em formato ERE: 51 

9.1 Anatomia Dental; 9.2 Estágio em Ações Coletivas I; 9.3 Trabalho de Conclusão de Curso I; 9.4 52 

Tópicos em Odontopediatria; 9.5 Seminários de Iniciação Científica; 9.6 Terapia Pulpar na 53 

Dentição Decídua; 9.7 Prevenção de Traumatismos Dentários na Dentição Decídua; 9.8 Tópicos 54 

em Cariologia Aplicada à Odontopediatria; 9.9 Materiais Dentários em Odontopediatria: da 55 

Prevenção à Reabilitação; 9.10 Abordagem Comportamental em Odontopediatria; 9.11 56 

Intervenções Mínimas em Odontopediatria; 9.12 Odontologia Aplicada à Fonoaudiologia I; 10 57 

Discussão da coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Odontopediatria – nova oferta; 11 58 

Aprovação da solicitação de férias da Profa. Cristiane Meira Assunção para os períodos de 59 

05/04/21 a 30/04/21; 30/08/21 a 10/09/21 e 03/01/22 a 09/01/22; 12 Aprovação da solicitação de 60 

férias da profa. Cristiane Baccin Bendo Neves para os períodos de 26/04/21 a 07/05/21 e 30/08/21 61 

a 01/10/21; 13 Outros assuntos; 14 Palavra franca. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: A Profa. 62 

Miriam comunicou que a nova gestão da Chefia do SCA estava assumindo hoje, e agradeceu à 63 

Profa. Sheyla pela parceria nos últimos anos. A Profa. Miriam comunicou que participou de 64 

reunião do Conselho Departamental para discutir sobre a vacância na coordenação do Colegiado 65 

de Graduação da FAO, e que a diretoria da FAO designou as profas. Carolina Nemésio e Patrícia 66 

Caldeira como novas coordenadoras pró-tempore do Colegiado de Graduação da FAO. A Profa. 67 

Miriam comunicou também que participou de uma reunião da diretoria com os Departamentos, 68 

colegiados e alunos da FAO, solicitada pelos alunos, que estavam reclamando de falta de 69 

informações e comunicação sobre o retorno das atividades na Faculdade. Nesta reunião foi 70 

decidido sobre a criação de “padrinhos” para cada turma da graduação, que fariam um papel de 71 

mediadores entre os alunos e o Colegiado de Graduação/Faculdade. A Profa. Cristiane Bendo 72 

informou que o SCA teve três mediadores escolhidos: as Professoras Cristiane Bendo, Fernanda 73 

Morais e Fernanda Bartolomeo. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Aprovação da ata da reunião do 74 

dia 13 de janeiro de 2021.Todas as sugestões previamente enviadas foram incorporadas. 75 

APROVADA. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Todos os “ad referendum” foram APROVADOS. A 76 

Profa. Miriam apenas salientou que a minuta da atualização Resolução 10/95 foi discutida por 77 

uma comissão do Departamento e as sugestões foram encaminhadas para o Conselho 78 

Departamental a fim de ser encaminhada para os órgãos superiores responsáveis pela sua 79 

atualização. QUARTO PONTO DE PAUTA: Aprovação do Curso de Atualização “Atualidades na 80 



terapia pulpar e reabilitação protética unitária na dentição decídua: o que você precisa saber?” sob 81 

coordenação da profa. Izabella Barbosa Fernandes. A parecerista, Profa. Sheyla, relatou e elogiou 82 

a proposta do curso, sugerindo a aprovação. O curso foi APROVADO, com abstenções das 83 

Profas. Izabella Fernandes e Cristiane Bendo. A Profa. Miriam Vale aproveitou para esclarecer 84 

que a função do Departamento nestes processos sempre foi fazer a avaliação do mérito do 85 

projeto, mas como agora os projetos estão sendo encaminhados via SEI, todos os documentos do 86 

processo vêm anexados. E afirmou que enquanto a Resolução 10/95 não for atualizada e não 87 

existir uma nova resolução em substituição a ela, deve-se continuar fazendo apenas a avaliação 88 

do mérito. Se necessário, este procedimento será avaliado oportunamente. QUINTO PONTO DE 89 

PAUTA: Aprovação da Profa. Cristiane Meira Assunção como coorientadora da aluna de 90 

mestrado Patrícia Santos Silva para o projeto de dissertação intitulado “Fatores que interferem no 91 

tratamento de restaurações defeituosas em dentes decíduos”. A Profa. Fernanda Morais, 92 

orientadora da aluna, explicou que Profa. Cristiane Assunção está trabalhando desde a 93 

concepção do projeto. APROVADA. SEXTO PONTO DE PAUTA: Discussão e aprovação das 94 

Instruções de conduta para o Projeto de Extensão “Odontopediatria UFMG ao alcance de todos: 95 

divulgação de ciência e informação em saúde nas plataformas digitais", sob a coordenação da 96 

Profa. Cristiane Meira Assunção. A Profa. Miriam explicou que este assunto já foi abordado em 97 

outras reuniões, mas não chegou a ser deliberado anteriormente. A Profa. Miriam ressaltou que é 98 

importante que existam normativas e orientações para o Instagram do Departamento. A profa. 99 

Cristiane Bendo explicou as normas que constam no documento elaborado pela coordenação do 100 

projeto, que tem por objetivo aprimorar e unificar a comunicação do nosso Departamento nas 101 

redes sociais, representadas pelo perfil @odontopediatria_ufmg no Instagram. A Profa. Cristiane 102 

Bendo ainda ressaltou que o projeto de extensão teve grande procura pelos alunos. O Prof. Saul 103 

sugeriu que a Profa. Fernanda Bartolomeo opinasse no documento, visto sua experiência em 104 

redes sociais. A Profa. Fernanda Bartolomeo afirmou concordar com o documento e disse que já 105 

estava participando do projeto, na orientação de um aluno. A Profa. Miriam enfatizou que este é 106 

um documento dinâmico e que pode sofrer modificações, quando for necessário. APROVADO. 107 

SÉTIMO PONTO DE PAUTA: Aprovação do “Manual para a disciplina de prevenção”, 108 

desenvolvida no projeto de monitoria de graduação, orientado pelas Professoras Cristiane Meira 109 

Assunção e Izabella Barbosa Fernandes. A Profa. Izabella Fernandes explicou que o manual 110 

surgiu a partir do Programa de Monitoria de Graduação do SCA, a pedido dos alunos que 111 

sugeriram que fosse elaborado um documento que destrinchasse tudo o que é realizado na 112 

disciplina de Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas de Oclusão. A Profa. Izabella solicitou 113 

que os demais professores do SCA fizessem a leitura do manual, e a Profa. Miriam sugeriu que o 114 

manual passe por aprovação na próxima reunião de Câmara/Assembleia Departamental. A Profa. 115 

Cristiane Bendo disse que no programa de monitoria do SCA também foi elaborada uma apostila 116 

de Anatomia Denta que, inclusive, já estava pesquisando como fazer registro de ISSN para a 117 

apostila. A Profa. Isabela Pordeus relatou que foi discutido sobre o ISBN da FAO UFMG na 118 

reunião de Congregação, e foi formada uma comissão para discutir este assunto, da qual fazem 119 

parte as professoras Isabela Pordeus, Maria Inês Senna e Raquel Conceição Ferreira, além da 120 



bibliotecária Miriam. A Profa. Isabela Pordeus ainda relatou que está sendo discutida a possível 121 

criação de uma editora da FAO UFMG, para publicação dos produtos frutos do stricto sensu, da 122 

extensão e do ensino. A Profa. Isabela Pordeus sugeriu aguardar as orientações desta comissão 123 

para que estes produtos sejam publicados. A Profa. Sheyla relatou que a Profa. Fernanda 124 

Bartolomeo e ela desenvolveram uma cartilha sobre alimentação, e que também vai aguardar as 125 

orientações sobre publicação. A Profa. Patrícia comentou sobre o livro de protocolos da 126 

Odontopediatria UFMG que está sendo desenvolvido, e sobre a necessidade de registrá-lo, uma 127 

vez que possui protocolos que já estão sendo disponibilizados aos alunos. A Profa. Cristiane 128 

Bendo relatou que a doutoranda Letícia Moreira está trabalhando neste livro de protocolos e que 129 

já está em fase final de confecção, mas que seria importante algum professor do SCA se 130 

disponibilizar a ajudá-la nesta fase final. As professoras Fernanda Morais e Fernanda Bartolomeo 131 

se prontificaram a liderar este processo juntamente com Letícia, no intuito de finalizar o livro de 132 

protocolos. OITAVO PONTO DE PAUTA: Aprovação do parecer referente ao projeto de pesquisa 133 

intitulado "Saúde do sono e saúde bucal em dentição decídua entre habitantes das áreas rural e 134 

urbana do município de Belo Vale: um estudo de base populacional”, coordenado pela Profa. 135 

Júnia Maria Cheib Serra Negra. Parecerista Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal. O Prof. Marco 136 

Aurélio relatou o projeto e sugeriu a aprovação. AROVADO, com abstenção da Profa. Júnia. 137 

NONO PONTO DE PAUTA: Aprovação da oferta de disciplinas a serem ofertadas para o 2021/1 138 

em formato ERE: 9.1 Anatomia Dental; 9.2 Estágio em Ações Coletivas I; 9.3 Trabalho de 139 

Conclusão de Curso I; 9.4 Tópicos em Odontopediatria; 9.5 Seminários de Iniciação Científica; 9.6 140 

Terapia Pulpar na Dentição Decídua; 9.7 Prevenção de Traumatismos Dentários na Dentição 141 

Decídua; 9.8 Tópicos em Cariologia Aplicada à Odontopediatria; 9.9 Materiais Dentários em 142 

Odontopediatria: da Prevenção à Reabilitação; 9.10 Abordagem Comportamental em 143 

Odontopediatria; 9.11 Intervenções Mínimas em Odontopediatria; 9.12 Odontologia Aplicada à 144 

Fonoaudiologia I. A Profa Miriam relatou que precisa fazer a previsão de oferta das disciplinas até 145 

o dia 12/02/21. A Profa. Fernanda Morais relatou que a decisão de ofertar a disciplina de Estágio 146 

em Ações Coletivas I em ERE em 2020/1 e 2020/2 se deu devido às incertezas de quando 147 

ocorreria o retorno das atividades escolares na educação infantil e fundamental em Belo 148 

Horizonte, uma vez que este é o cenário de prática da disciplina. A Profa. Fernanda Morais 149 

afirmou que a coordenação da disciplina e todos os docentes envolvidos tentaram manter as 150 

características da disciplina, mas de forma virtual. Entretanto, a Profa. Fernanda Morais relatou 151 

que os alunos reclamaram deste formato e da falta do cenário de prática. De acordo com a Profa. 152 

Fernanda Morais, o ensino online não permitiu aos alunos a oportunidade de vivenciar a realidade 153 

das escolas e de ter o feedback das crianças e adolescentes, de modo que os alunos não 154 

conseguiram vislumbrar a importância da promoção de saúde. A Profa. Fernanda Morais 155 

questionou até que ponto vale a pena insistir no ERE para esta disciplina, uma vez que acredita 156 

que mesmo com todas as adaptações que a coordenação está tentando fazer, a disciplina não vai 157 

atingir o objetivo proposto. A Profa. Miriam relatou que a Profa. Fernanda Morais fez uma 158 

avaliação muito madura sobre as dificuldades da disciplina, que a decisão de manter esta 159 

disciplina em ERE é séria, e que o SCA deveria pensar se compensaria continuar ofertando desta 160 



forma. A Profa. Miriam ressaltou que a decisão de não ofertar esta disciplina deve ser 161 

fundamentada e apresentada ao Colegiado de Graduação da FAO. O Prof. Paulo destacou que 162 

esta disciplina tem como objetivo o protagonismo dos alunos, e que neste formato ERE eles não 163 

se sentiram protagonistas, e o aprendizado final dos alunos não ocorreu. O Prof. Paulo refletiu que 164 

talvez não compense mais ofertar esta disciplina em ERE, devido à falta de contato dos alunos 165 

com a realidades das instituições de ensino infantil e fundamental. A Profa. Miriam afirmou que as 166 

disciplinas de Estágio em Ações Coletivas II e Estágio em Ações Coletivas III não tem o Estágio 167 

em Ações Coletivas I como pré-requisito, então, a não oferta desta disciplina não traria maiores 168 

prejuízos. A Profa. Fernanda Morais afirmou que ainda não levou esta discussão para a 169 

coordenação das demais disciplinas de Estágio em Ações Coletivas, porque preferiu trazer esta 170 

discussão para o Departamento primeiro. A Profa. Isabela Pordeus afirmou que este desfecho já 171 

era esperado, uma vez que, se os alunos não vivenciam os cenários, ambientes, crianças, 172 

escolas, negociações sobre os temas abordados e estratégias, eles não conseguem aprender, e 173 

que em relação a esta disciplina não existe outra forma de aprendizado, senão a prática. A Profa. 174 

Isabela Pordeus reforça que se os docentes acreditam que o objetivo na formação destes 175 

estudantes não foi atingido, o SCA não pode ofertar a disciplina de Estágio em Ações Coletivas I 176 

em ERE novamente. A Profa. Miriam solicitou à coordenação da disciplina a formalização da 177 

solicitação de não ofertar novamente a disciplina de Estágio em Ações Coletivas I em ERE, e a 178 

Profa. Isabela Pordeus sugeriu que esta formalização se baseie na avaliação e nos depoimentos 179 

dos alunos. A Profa. Fernanda Morais justificou que a oferta da segunda turma em ERE da 180 

disciplina, para 2020/2, precisou acontecer antes da finalização da 2020/1. Desta forma, ainda não 181 

tinha a avaliação final dos alunos. Todas as demais disciplinas tiveram as ofertas APROVADAS 182 

por unanimidade, com exceção de Estágios em Ações Coletivas I, que NÃO TEVE A OFERTA 183 

APROVADA, por unanimidade. DÉCIMO PONTO DE PAUTA: discussão da coordenação do 184 

Curso de Aperfeiçoamento em Odontopediatria – nova oferta. A Profa. Fernanda Bartolomeo 185 

afirmou que a coordenação não foi discutida e que prefere voltar com esta discussão em outro 186 

momento. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: Aprovação da solicitação de férias da Profa. 187 

Cristiane Meira Assunção para os períodos de 05/04/21 a 30/04/21; 30/08/21 a 10/09/21 e 188 

03/01/22 a 09/01/22. A Profa. Miriam relatou que o período de férias deve preferencialmente 189 

ocorrer em período não letivo, e que neste período a Chefia pode aprovar ad referendum. A Profa. 190 

Miriam ressaltou que se algum professor solicitar férias em período letivo, a solicitação precisa 191 

passar por deliberação da Câmara/Assembleia Departamental. A Profa. Miriam afirmou que na 192 

sua gestão à frente da Chefia do SCA, todas as férias em períodos letivos foram discutidas em 193 

Câmara/Assembleia Departamental. A Profa. Miriam relatou que como o calendário letivo da 194 

UFMG referente a 2021 ainda não foi divulgado, não se sabe oficialmente os períodos de recesso. 195 

A Profa. Miriam propôs não aprovar nenhuma das férias solicitadas até o momento, e deliberar 196 

sobre todos os pedidos na próxima reunião, agendada para dia 22/02/21, após uma reunião do 197 

CEPE que acontecerá para aprovação no calendário letivo da UFMG para 2021. A Profa. Miriam 198 

ressaltou que se algum docente desejar solicitar férias em período letivo, deve trazer a justificativa 199 

para a próxima reunião, pois férias em período letivo somente podem ser aprovadas pela 200 



Câmara/Assembleia Departamental. A Profa. Isabela Pordeus relatou que a APUBH solicitou à 201 

reitoria da UFMG um período de recesso de no mínimo 30 dias no mês de abril, mas que fosse 202 

avaliada a possibilidade de um período maior de recesso. A Profa. Sheyla concordou que o 203 

melhor encaminhamento é aguardar para aprovar as solicitações de férias apenas na reunião do 204 

dia 22/02/21, devido às incertezas do momento. DÉCIMO SEGUNDO PONTO DE PAUTA: 205 

Conforme discutido no ponto antecedente, a deliberação sobre a aprovação dos pedidos de férias 206 

acontecerá na próxima reunião da Câmara/Assembleia. DÉCIMO TERCEIRO PONTO DE 207 

PAUTA: Outros assuntos. A Profa. Miriam apresentou uma lista de materiais clínicos de 208 

odontopediatria encaminhada pela Profa. Cristiane Assunção ao Departamento. Esta lista foi 209 

elaborada por uma comissão composta pelos profs. Fernanda Bartolomeo, Marco Aurélio, 210 

Cristiane Assunção e Izabella Fernandes. A Profa. Izabella Fernandes relatou que a comissão já 211 

realizou a solicitação dos materiais específicos de Odontopediatria para clínica de urgência ao 212 

Prof. Ricardo Reis, coordenador de clínicas da FAO. A Profa. Izabella Fernandes solicitou aos 213 

professores do SCA que confiram a lista de materiais e façam sugestões. A Profa. Isabela 214 

Pordeus relatou que na última reunião da Congregação houve uma demanda da volta presencial 215 

da disciplina de Endodontia II, por ser pré-requisito para a disciplina de Urgências Odontológicas. 216 

A Profa. Patrícia afirmou que na CAEC não foi citada esta disciplina, e apenas discutiu-se sobre 217 

os atendimentos de urgência da Ortodontia e Radiologia. As professoras Joana Ramos Jorge e 218 

Sheyla Márcia Auad irão preparar um planejamento para o retorno presencial da disciplina de 219 

Atenção Integral à Criança II, para já estar pronto quando for autorizada a volta presencial de 40% 220 

das atividades na FAO, e desta forma solicitar à CAEC o retorno desta disciplina. A Profa. Sheyla 221 

relatou que há algum tempo já não atua mais na clínica da disciplina de Atenção Integral à 222 

Criança II, e sugeriu pensar em outro professor para subcoordenar a disciplina. A Profa. Izabella 223 

Fernandes se dispôs a assumir a subcoordenação de Atenção Integral à Criança II, e esta 224 

alteração na subcoordenação foi aceita por todos os professores da Câmara/Assembleia 225 

Departamental. A Profa. Isabela Pordeus ressaltou que, nos eixos de extensão e pós-graduação, 226 

o Departamento deveria refletir sobre quais disciplinas devem ser organizadas para o retorno 227 

presencial, quando este puder ser ampliado, pois diversas atividades estão fazendo falta na 228 

formação dos alunos e na assistência odontológica dos indivíduos que estavam em 229 

acompanhamento na FAO, que agora estão desassistidos. A Profa. Isabela Pordeus ainda 230 

ressaltou que devemos pensar em quais das nossas atividades são imprescindíveis e que 231 

deveriam fazer parte deste momento de retomada gradual. A Profa. Isabela Pordeus relatou que 232 

algumas propostas da extensão estão sendo enviadas pelo CENEX em livre demanda, sem um 233 

planejamento institucional. A Profa. Patrícia levantou a importância do SCA apresentar uma chapa 234 

para concorrer a uma das quatro vagas na eleição para a Congregação da FAO, e a Profa. Miriam 235 

afirmou que a Profa. Fernanda Morais demonstrou interesse de montar uma chapa e que está 236 

articulando com professores de outros Departamentos para fazer a composição. A Profa. Miriam 237 

agradeceu a postagem que foi publicada no Instagram do Departamento sobre a mudança na 238 

Chefia, afirmou que chefiou o SCA com muito carinho, e agradeceu o reconhecimento. A Profa. 239 

Sheyla agradeceu a singela e bonita homenagem. A Profa. Cristiane Bendo agradeceu a 240 



postagem e a confiança do Departamento na sua escolha para a subchefia. DÉCIMO QUARTO 241 

PONTO DE PAUTA: Palavra franca. A Profa. Sheyla fez um elogio às professoras Cristiane 242 

Assunção e Izabella Fernandes pela atuação delas na disciplina de Urgências Odontológicas. A 243 

Profa. Izabella relatou que tem sido um período de muito aprendizado dentro da Universidade. A 244 

Profa. Sheyla sugeriu o rodízio de dias para reunião de Câmara/Assembleia Departamental, pois 245 

todas as terças-feiras a Profa. Cristiane Assunção estará na clínica e não poderá participar. A 246 

Profa. Júnia relatou que todas as bolsas do edital PIPA da Odontologia foram cortadas, por falta 247 

de verbas. A Profa. Júnia agradeceu a parceria com a Profa. Raquel Vieira Andrade na 248 

coordenação da disciplina de Odontologia Aplicada à Fonoaudiologia I, e relatou que os alunos 249 

estão muto motivados neste semestre. A Profa. Raquel agradeceu à Profa. Júnia pelo 250 

aprendizado e pela oportunidade de participar da coordenação da disciplina. A Profa. Júnia relatou 251 

também que os alunos de Fonoaudiologia que participam do Projeto do Sono estão se sentindo 252 

valorizados pela Odontologia. A Profa. Cristiane Bendo comentou que o Moodle bem montado 253 

pelos professores no SCA tem sido motivador para os alunos neste momento de atividades em 254 

ERE, e que ouviu este relato de alunos de graduação e pós-graduação. A Profa. Raquel reforçou 255 

que os alunos da Fonoaudiologia também elogiaram o Moodle. Não havendo outros assuntos a 256 

serem tratados, a Chefe do SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, agradeceu a 257 

participação de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves, 258 

lavrei e assino a presente ata, que, após lida e aprovada será pelos presentes assinada 259 

eletronicamente. Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2021. Ata aprovada na reunião da 260 

Câmara/Assembleia do SCA, em 22 de fevereiro de 2021. 261 


