
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA/ASSEMBLEIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2 

DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 3 

MINAS GERAIS, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021. Aos onze 4 

dias do mês de março de 2021, às 10:30hs, através da Plataforma Google 5 

Meet, mediante prévia convocação, reuniu-se a Câmara/Assembleia do 6 

Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente, da Faculdade de 7 

Odontologia da UFMG, sob a presidência da Sra. Chefe do SCA, Profa. Miriam 8 

Pimenta Parreira do Vale, e os seguintes professores: Carolina de Castro 9 

Martins, Cristiane Baccin Bendo Neves, Cristiane Meira Assunção, Fernanda 10 

Bartolomeo Freire Maia, Fernanda de Morais Ferreira, Isabela Almeida 11 

Pordeus, Izabella Barbosa Fernandes, Joana Ramos Jorge, Júnia Maria Cheib 12 

Serra Negra, Marco Aurélio Benini Paschoal, Patrícia Maria Pereira de Araújo 13 

Zarzar, Paulo Antônio Martins Junior, Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, 14 

Saul Martins de Paiva e Sheyla Márcia Auad. O Prof. Lucas Guimarães Abreu 15 

faltou sem justificativa. Com o “quorum” atingido, a Sra. Chefe, Profa. Miriam 16 

Pimenta Parreira do Vale, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e para 17 

cumprir a seguinte pauta: 1 Comunicados; 2 Aprovação do plano de ensino da 18 

disciplina de Atenção Integral à Criança II; 3 Aprovação do plano de ensino da 19 

disciplina de Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas de Oclusão; 4 20 

Aprovação do parecer do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do percurso 21 

dos pacientes e da qualidade de preenchimento dos prontuários nas disciplinas 22 

obrigatórias de Odontopediatria do Departamento de Saúde Bucal da Criança e 23 

do Adolescente”, sob coordenação da Profa. Sheyla Márcia Auad. Parecer 24 

elaborado pela Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves; 5 Anuência para a Profa. 25 

Carolina de Castro Martins participar do “Curso de Gestão em Odontologia”, 26 

com a temática “Mentalidade Financeira”, coordenado pela Profa. Renata 27 

Magalhães Cyrino, do CPC; 6 Alteração da coordenação do curso de 28 

Aperfeiçoamento em Odontopediatria; 7 Recondução dos professores Paulo 29 

Antônio Martins Junior e Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, titular e 30 

suplente, como representantes do SCA junto ao CENEX FAO UFMG; 8 Editais 31 

de Monitorias de Graduação e Pós Graduação para 2021/1; 9 Outros Assuntos; 32 

10 Palavra franca. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: A Profa. Miriam comunicou 33 

que as atividades presenciais da graduação foram suspensas em decorrência 34 

do agravamento da pandemia. No caso da Faculdade de Odontologia, a única 35 

disciplina em formato presencial é a disciplina de Atendimento de Urgência e 36 



que os alunos já concluíram 80% da carga horária da disciplina. Sendo assim, 37 

a formatura já é algo possível. SEGUNDO PONTO DE PAUTA: Aprovação do 38 

plano de ensino da disciplina de Atenção Integral à Criança II. A Profa. Miriam 39 

relatou que houve uma reunião do Conselho Departamental da FAO UFMG, na 40 

manhã do dia 09/03/2021, e observou que o planejamento de retorno das 41 

atividades presenciais está sendo realizado de forma muito individual por cada 42 

Departamento, e que ponderou nessa reunião que o planejamento precisa ser 43 

orquestrado pelo Colegiado de Graduação da FAO. A Profa. Miriam ainda 44 

relatou que, durante a reunião do Conselho Departamental, ficou decidido que 45 

cada disciplina de graduação deveria apresentar os seus planejamentos ao 46 

Colegiado de Graduação da FAO. A Profa. Miriam confirmou que disse ao 47 

Conselho Departamental que, apesar dos planejamentos das disciplinas 48 

obrigatórias do SCA estarem prontos, o Departamento estava pensando em 49 

ofertá-las apenas para o segundo semestre de 2021, e que muitos 50 

procedimentos realizados na Odontopediatria apresentam característica de 51 

urgência. A Profa. Miriam ainda relatou que a enfermeira Ana Cristina Roma 52 

afirmou que a Clínica 8 não está preparada para funcionamento de acordo com 53 

os protocolos da COBIO, para o primeiro semestre de 2021, mas que se 54 

comprometia a levar a demanda à COBIO, para o preparo desta clínica para o 55 

segundo semestre de 2021. A Profa. Miriam afirmou que, ao final da reunião de 56 

Conselho Departamental, ficou o entendimento de que a disciplina de Atenção 57 

Integral à Criança II seria ofertada no segundo semestre de 2021. A Profa. 58 

Cristiane Bendo fez um relato do que aconteceu na tarde do dia 09/03/2021, na 59 

reunião de mentores da FAO, em que a coordenadora do Colegiado de 60 

Graduação da FAO, Profa. Carolina Nemésio, afirmou que se a COBIO fosse 61 

pressionada, conseguiria preparar a Clínica 8 para o retorno no primeiro 62 

semestre de 2021. A Profa. Miriam apontou argumentos favoráveis e contrários 63 

ao retorno das atividades clínicas, mas ressaltou que os protocolos estão 64 

seguros, uma vez que as Professoras Cristiane Assunção e Izabella Fernandes 65 

não estariam participando da disciplina de Urgências Odontológicas se não 66 

houvesse segurança. As Professoras Cristiane Bendo e Miriam ressaltaram 67 

que se a Odontopediatria não apresentasse um planejamento de retorno para o 68 

primeiro semestre de 2021, a Clínica 8 poderia ser ocupada por outras 69 

disciplinas. Foi relatado pelas Professoras Miriam e Cristiane Bendo que a 70 

disciplina de Endodontia II, em seu planejamento de retorno às atividades 71 

clínicas, está prevendo a alocação de quatro professores para cinco 72 



subturmas, o que não está de acordo com os protocolos da COBIO e CAEC. A 73 

Profa. Cristiane Assunção relatou que, na disciplina de Urgências 74 

Odontológicas, as duplas de alunos fazem revezamento entre os professores 75 

da clínica, apesar de cada professor estar alocado para uma dupla específica, 76 

para que os alunos tenham experiências em várias especialidades ao longo da 77 

disciplina. A Profa. Cristiane Assunção ainda relatou que o paciente que ela 78 

atendeu na última semana testou positivo para COVID-19, mas que ela está 79 

segura com os protocolos utilizados, e que o teste de IGG dela deu negativo, e 80 

está esperando o resultado do teste RT-PCR. A Profa. Isabela Pordeus 81 

ponderou que devemos pensar o que queremos para os nossos alunos e traçar 82 

metas. A docente ressaltou que o fluxo de aprovação das disciplinas está 83 

errado, sendo a CAEC responsável apenas por deliberações sobre 84 

biossegurança, não devendo ser propositora de disciplinas. A Profa. Isabela 85 

Pordeus enfatizou que o planejamento de retorno da FAO deveria ser feito pelo 86 

NDE e pelo Colegiado de Graduação. Para a professora, está havendo uma 87 

inversão de papeis. A Profa. Fernanda Morais apontou que, na reunião de 88 

mentores, afirmou que não devemos ofertar as disciplinas a qualquer custo. A 89 

Profa. Miriam explicou que o Colegiado de Graduação é o responsável pelo 90 

currículo do curso de graduação, e que os Departamentos ofertam as 91 

disciplinas demandadas pelo Colegiado. Ressaltou, ainda, que devemos 92 

lembrar que estamos vivendo um momento de excepcionalidade, e que para 93 

não ofertar uma disciplina obrigatória, deve haver uma justificativa, o que está 94 

sendo feito neste momento. Embora entendendo que cabe ao Colegiado de 95 

Graduação o planejamento das disciplinas que devem fazer parte do retorno 96 

presencial, a Profa. Fernanda Morais ponderou que, para o primeiro semestre 97 

de 2021, deve-se fazer um estudo das disciplinas encaminhadas pelos 98 

Departamentos, uma vez que não há mais tempo para o Colegiado realizar 99 

este estudo, mas que iria propor ao Colegiado de Graduação que ele fosse 100 

realizado para o segundo semestre de 2021. A Profa. Cristiane Bendo fez uma 101 

apresentação sobre o planejamento da disciplina de Atenção Integral à Criança 102 

II e a alocação dos docentes do SCA nesta disciplina. A Profa. Miriam afirmou 103 

que apenas com esta disciplina, a carga horária de cada professor já ficaria em 104 

torno de 12h semanais. A oferta da disciplina de Atenção Integral à Criança II 105 

para o primeiro semestre de 2021 foi APROVADA. TERCEIRO PONTO DE 106 

PAUTA: Aprovação do plano de ensino da disciplina de Prevenção Individual à 107 

Cárie e aos Problemas de Oclusão. O planejamento desta disciplina será 108 



discutido em uma próxima reunião, uma vez que a intenção do Departamento é 109 

ofertar esta disciplina apenas no segundo semestre de 2021. QUARTO 110 

PONTO DE PAUTA: Aprovação do parecer do projeto de pesquisa intitulado 111 

“Avaliação do percurso dos pacientes e da qualidade de preenchimento dos 112 

prontuários nas disciplinas obrigatórias de Odontopediatria do Departamento 113 

de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente” sob coordenação da Profa. 114 

Sheyla Márcia Auad. Parecer elaborado pela Profa. Cristiane Baccin Bendo 115 

Neves. APROVADO. QUINTO PONTO DE PAUTA: Anuência para a 116 

participação da Profa. Carolina de Castro Martins participar do “Curso de 117 

Gestão em Odontologia” com a temática “Mentalidade Financeira” coordenado 118 

pela Profa. Renata Magalhães Cyrino do CPC. APROVADO. SEXTO PONTO 119 

DE PAUTA: Alteração da coordenação do curso de Aperfeiçoamento em 120 

Odontopediatria. A Profa. Fernanda Bartolomeo apresentou a intenção de 121 

passar imediatamente a coordenação do curso de Aperfeiçoamento em 122 

Odontopediatria para a nova equipe de coordenação, composta pelos 123 

professores Marco Aurélio, Paulo Antônio e Raquel Vieira Andrade. A Profa. 124 

Fernanda Bartolomeo afirmou que irá explicar para as alunas atualmente 125 

matriculadas no curso de Aperfeiçoamento como aconteceria a finalização do 126 

curso, com os novos protocolos de biossegurança, permitindo o atendimento 127 

de apenas um paciente por turno, e iria sugerir que as alunas pensem em 128 

finalizar o curso como Atualização. A alteração imediata da coordenação do 129 

Aperfeiçoamento em Odontopediatria da FAO UFMG foi APROVADA. SÉTIMO 130 

PONTO DE PAUTA: Recondução dos professores Paulo Antônio Martins 131 

Junior e Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, titular e suplente como 132 

representantes do SCA junto ao CENEX FAO UFMG. APROVADO, com 133 

abstenção dos professores. Paulo e Raquel. OITAVO PONTO DE PAUTA: 134 

Editais de Monitorias de Graduação e Pós-graduação para 2021/1. A Profa. 135 

Miriam relatou que as monitorias de graduação vigentes terminam no final do 136 

mês de março e que precisamos fazer os editais para o próximo semestre, sob 137 

a coordenação da Profa. Raquel. A Profa. Raquel comentou que no último ano 138 

tivemos 13 monitores, sendo um bolsista, e que alguns saíram do programa de 139 

monitoria e outros entraram neste período. A Profa. Raquel ressaltou que os 140 

monitores atuaram em diversas frentes durante este período, como auxílio aos 141 

docentes nas disciplinas do ensino remoto emergencial, redação de artigos, 142 

confecção de cartilhas e apostilas, dentre outros. A Profa. Raquel sugeriu que 143 

façamos um edital único do Departamento que contemple todas as disciplinas, 144 



além da criação de um canal do SCA no Youtube para divulgação dos nossos 145 

produtos, e que também poderia ser usado para hospedar as videoaulas dos 146 

professores do SCA. NONO PONTO DE PAUTA: Outros Assuntos. A Profa. 147 

Miriam fez um agradecimento aos professores do SCA pelo apoio e 148 

comprometimento de todos com o Departamento, ressaltando que este apoio é 149 

um importante respaldo à Chefia. DÉCIMO PONTO DE PAUTA: Palavra 150 

franca. A Profa. Cristiane Bendo informou ter recebido um convite da Profa. 151 

Tatiana Fidalgo para coorientar a aluna Fabíola Fontes Galdino, aluna de 152 

Mestrado em Odontologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na 153 

temática “Manejo de comportamento infantil em Odontopediatria: uma visão do 154 

aluno e dos responsáveis”, e solicitou anuência da Câmara/Assembleia 155 

Departamental. APROVADA. A Profa. Fernanda Bartolomeo disse que os 156 

pacientes da disciplina de Odontologia Preventiva para Bebês já estão 157 

crescidos e poderiam ser absorvidos quando da oferta da disciplina de Atenção 158 

Integral à Criança II. A Profa. Isabela Pordeus disse que recebeu o convite do 159 

diretor do DRI para coordenar o Centro de Estudos Europeus. Lembrou 160 

também do Edital CAPES PRINT e disse que seria interessante que alguém do 161 

Departamento se candidatasse. A Profa. Miriam parabenizou a Profa. Isabela 162 

por este convite. A Profa. Sheyla destacou o pioneirismo da Profa. Isabela e 163 

que convites como este refletem um reconhecimento à sua competência e 164 

dedicação às questões institucionais. Não havendo outros assuntos a serem 165 

tratados, a Chefe do SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, agradeceu 166 

a participação de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Profa. Cristiane 167 

Baccin Bendo Neves, lavrei e assino a presente ata, que, após lida e aprovada 168 

será pelos presentes assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 11 de março 169 

de 2021. Ata aprovada na reunião da Câmara/Assembleia do SCA, em 29 de 170 

março de 2021. 171 


