
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 29 DE MARÇO DE 2021. Aos vinte e nove dias do mês de março 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: Carolina de 8 

Castro Martins, Cristiane Baccin Bendo Neves, Cristiane Meira Assunção, Fernanda 9 

Bartolomeo Freire Maia, Fernanda de Morais Ferreira, Isabela Almeida Pordeus, 10 

Izabella Barbosa Fernandes, Joana Ramos Jorge, Júnia Maria Cheib Serra Negra, 11 

Lucas Guimarães Abreu, Marco Aurélio Benini Paschoal, Patrícia Maria Pereira de 12 

Araújo Zarzar, Paulo Antônio Martins Junior, Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, 13 

Saul Martins de Paiva e Sheyla Márcia Auad. Com o “quorum” atingido, a Sra. Chefe, 14 

Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e 15 

para cumprir a seguinte pauta: 1 Comunicados; 2 Aprovação das atas das reuniões 16 

dos dias 22 de fevereiro e 11 de março de 2021; 3 Aprovação “ad referendum”; 4 17 

Aprovação da participação do Prof. Paulo Antônio Martins Junior no Edital CAPES 18 

Print de 2021; 5 Outros Assuntos; 6 Palavra franca. PRIMEIRO PONTO DE PAUTA: A 19 

Profa. Miriam parabenizou todos os coordenadores de disciplinas de graduação pela 20 

elaboração e envio dos planos de ensino para 2021/1, que foram aprovados pelo NDE, 21 

sem ressalvas. A Profa. Miriam comunicou que a eleição do NDE foi cancelada, uma 22 

vez que houve votação de pessoas que não pertenciam ao colégio eleitoral. A Profa. 23 

Cristiane Bendo relatou que a recomendação da resolução, atualmente em vigor na 24 

UFMG, sugere que cada Departamento tenha um representante no NDE. A Profa. 25 

Fernanda de Morais explicou que na eleição que foi realizada em 2016, uma outra 26 

resolução ainda estava em vigor, e não havia o indicativo de haver um representante 27 

de cada Departamento, e que, naquela época, o conselho do Colgrad decidiu eleger 28 

para o NDE aqueles professores que tinham mais experiência, independentemente do 29 

Departamento. A Profa. Fernanda de Morais relatou que o edital para eleição do NDE, 30 

que ocorreu este ano, previa somente vagas para titulares, mas como a eleição foi 31 

cancelada, o Colgrad vai discutir a possibilidade de incorporar a eleição de suplentes 32 

no próximo edital com a formação de chapas com titulares/suplentes. A Profa. Isabela 33 

ressaltou que o Colgrad da FAO deve fazer uma resolução própria sobre a 34 

composição do NDE, da FAO. A Profa. Patrícia sugeriu que o Departamento pensasse 35 

em mais um professor para concorrer, uma vez que ela já concorreu na eleição que foi 36 

anulada e pretende concorrer novamente, e sugeriu que seria interessante que algum 37 

professor com menos experiência concorresse também, assim teria a oportunidade de 38 

ingressar em cargos administrativos e a possibilidade de aprender. As Professoras 39 

Raquel e Cristiane Assunção demostraram interesse em se candidatar como suplentes 40 



na eleição do NDE. A Profa. Miriam também informou que estão abertas as inscrições 41 

de chapas para eleição da coordenação do CENEX, da FAO. SEGUNDO PONTO DE 42 

PAUTA: Aprovação das atas das reuniões dos dias 22 de fevereiro e 11 de março de 43 

2021. Após as sugestões das Profas. Carolina e Sheyla na ata do dia 22/02/2021, e 44 

das sugestões da Profa. Sheyla na ata do dia 11/03/2021, as atas foram 45 

APROVADAS. TERCEIRO PONTO DE PAUTA: Aprovação “ad referendum”; 3.1 46 

Edital 3/2021 SCA - Monitoria remunerada e voluntária de graduação. Foram 5 vagas 47 

para as seguintes disciplinas: OPO006 - Tópicos em Odontopediatria e Ortodontia (T1) 48 

- Anatomia Dental; FAO030 (T1) – Tópicos em Odontologia II – Materiais Dentários em 49 

Odontopediatria; FAO030 (T2) – Tópicos em Odontologia II - Cariologia aplicada à 50 

Odontopediatria; OPO006 (T3) - Terapia Pulpar em Dentes Decíduos e OPO006(T4) - 51 

Prevenção de Traumatismos Dentários na Dentição Decídua. APROVADA. QUARTO 52 

PONTO DE PAUTA: Aprovação da participação do Prof. Paulo Antônio Martins Junior 53 

no Edital CAPES Print de 2021. A Profa. Miriam relatou que foi contatada pelo Prof. 54 

Paulo, que manifestou o desejo de participar do Edital CAPES Print 2021. A Profa. 55 

Miriam lembrou que a Câmara/ Assembleia do SCA já havia concedido aprovação de 56 

saída para pós-doutorado para a Profa. Fernanda de Morais, que não pôde ir devido à 57 

pandemia da COVID-19. A Profa. Fernanda de Morais relatou que concorreu no Edital 58 

CAPES Print 2020, e que ficou na lista de espera, porém, estava encaminhando toda a 59 

documentação, acreditando que seria contemplada, e que inclusive já tinha dado 60 

entrada na solicitação de visto para a Austrália. A Profa. Fernanda de Morais informou 61 

que deveria ter saído para pós-doutorado até agosto de 2020. Relatou ainda que 62 

entrou em contato com o seu provável supervisor na Austrália, que afirmou que não 63 

teria como recebê-la neste momento, uma vez que as instituições australianas não 64 

estão fornecendo cartas de aceite agora, além do processo do visto para entrada na 65 

Austrália continuar parado. Portanto, a Profa. Fernanda de Morais afirmou que não 66 

seria possível concorrer neste Edital CAPES Print que se encerra em abril de 2021. A 67 

Profa. Fernanda de Morais confirmou a intenção de sair para pós-doutorado no 68 

exterior, e relatou que vai se organizar para o próximo ano, fazendo novos contatos 69 

com outras instituições e possíveis supervisores. A Profa. Fernanda de Morais afirmou 70 

que não vai submeter ao Edital CAPES Print 2021, mas que gostaria de voltar a 71 

submeter no próximo edital. A Profa. Miriam reafirmou que a Profa. Fernanda de 72 

Morais já tem a liberação concedida pela Câmara/ Assembleia do SCA para saída 73 

para pós-doutorado, e que ela terá prioridade no próximo edital CAPES Print. O Prof. 74 

Paulo relatou que como nenhum outro professor do SCA com maior tempo de UFMG 75 

havia manifestado interesse em participar deste edital, ele resolveu se manifestar. O 76 

Prof. Paulo relatou ainda que já fez contato com a instituição École Polytechnique 77 

Fédérale de Lausanne (EPFL), na Suíça, e com um possível supervisor, o Prof. 78 

Dominique Pioletti, com quem ele já tem contato desde o doutorado. O Prof. Paulo 79 

afirmou que o projeto de pesquisa está pronto, na temática de nanotecnologia aplicada 80 



à materiais odontológicos. O Prof. Paulo informou que o período de saída do país, de 81 

acordo com o edital, pode acontecer entre outubro de 2021 e março de 2022. O Prof. 82 

Saul sugeriu que o Prof. Paulo solicitasse que sua saída para o pós-doutorado fosse 83 

no início de 2022. A liberação do Prof. Paulo para o pós-doutorado, no início de 2022, 84 

foi APROVADA. A Profa. Miriam ainda ressaltou que vai reativar a comissão que 85 

estudou e elaborou previamente a lista de prioridades de saída para pós-doutorado. A 86 

Profa. Miriam lembrou que quando o Departamento aprova a saída de algum professor 87 

para pós-doutorado, todos os demais devem colaborar e assumir os encargos do 88 

professor que foi liberado. A Profa. Miriam ressaltou que o Departamento pode, 89 

inclusive, aprovar a saída de dois professores por vez, desde que os professores que 90 

ficarem assumam todas as demandas do Departamento. QUINTO PONTO DE 91 

PAUTA: Outros Assuntos. A Profa. Miriam explicou como os projetos de pesquisa são 92 

aprovados no Departamento, e ressaltou que se forem projeto de pós-graduação, 93 

devem ser encaminhados ao Colegiado de Pós-graduação, onde devem ser 94 

aprovados. A Profa. Miriam ainda explicou que a Chefia do Departamento só fornece 95 

uma anuência, podendo ser um ad referendum, como exigência do Comitê de Ética 96 

em Pesquisa (COEP), uma vez que o COEP entende que o Departamento é o 97 

responsável por fazer esta aprovação, já que o professor responsável pela pesquisa 98 

está vinculado ao Departamento. A Profa. Miriam ainda ressaltou que, como o 99 

Colegiado de Pós-graduação faz um parecer muito criterioso, o Departamento apenas 100 

reconhece este parecer. A Profa. Miriam esclareceu que os projetos de pesquisa que 101 

não passam pelo Colegiado de Pós-graduação, por não estarem vinculados a ele, 102 

devem ser encaminhados para o Departamento, para emissão de parecer e 103 

aprovação. SEXTO PONTO DE PAUTA: Palavra franca. A Profa. Isabela Pordeus 104 

informou sobre os editais da PRPq para bolsas de Iniciação Científica, nos quais deve 105 

haver submissão de resumos e planos de trabalho, com prazo se encerrando em 106 

03/05/2021 às 16h, e lembrou que essa data coincide com o período de férias de 107 

muitos professores do Departamento. A Profa. Isabela Pordeus reforçou que é 108 

importante que todos os professores submetam, uma vez que a faculdade recebe 109 

bolsas proporcionais ao percentual da demanda. A Profa. Sheyla lembrou que o COEP 110 

entrará em recesso, e que para solicitar bolsa de Iniciação Científica por estes editais, 111 

o projeto já deve ter sido ao menos submetido ao COEP. A Profa. Fernanda de Morais 112 

solicitou aprovação do projeto de pesquisa de pós-graduação intitulado “Qualidade das 113 

informações publicadas por veículos oficiais de saúde no enfrentamento da COVID-19 114 

e evolução da pandemia nas 3 esferas de governo”, da mestranda Larissa Tavares da 115 

Silva, orientado por ela, Profa. Fernanda de Morais Ferreira, e coorientado pela Profa. 116 

Cristiane Meira Assunção, e ressaltou que este projeto já foi aprovado pelo Colegiado 117 

de Pós-graduação. O projeto foi APROVADO. A Profa. Cristiane Assunção solicitou 118 

aos professores algumas fotografias autorais de fluorose dental, para compor o guia 119 

da disciplina de Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas de Oclusão. A Profa. 120 



Cristiane Bendo informou sobre os planejamentos do XV Encontro Científico da FAO 121 

UFMG, ressaltando que vários professores do SCA estão envolvidos na organização 122 

do evento, e solicitou a todos que ajudem na divulgação do evento e estimulem os 123 

seus orientandos a participar. A Profa. Izabella Fernandes informou sobre a abertura 124 

das inscrições para o curso “Atualidades na Terapia Pulpar e na Reabilitação Protética 125 

Unitária na Dentição Decídua: O que você precisa saber?”, e também solicitou ajuda 126 

na divulgação. O Prof. Paulo agradeceu ao Departamento pela aprovação de sua 127 

saída para o pós-doutorado, e a Profa. Fernanda de Morais também agradeceu ao 128 

Departamento por ter mantido a aprovação de sua saída para o próximo edital. A 129 

Profa. Isabela fez uma reflexão a respeito da atuação do SCA nas plataformas digitais, 130 

e afirmou que estamos fazendo um bom trabalho nas redes sociais, mas que devemos 131 

trabalhar melhor no site do SCA. As Profas. Cristiane Assunção, Cristiane Bendo e 132 

Raquel ressaltaram o projeto de extensão “Odontopediatria UFMG ao alcance de 133 

todos: divulgação de ciência e informação em saúde nas plataformas digitais” engloba 134 

os diversos tipos de plataformas, inclusive o site. A Profa. Raquel informou que passou 135 

grande parte do ano de 2020 sem ter acesso ao site do SCA, pois não tinha sido 136 

fornecido a ela o acesso remoto, uma vez que o acesso somente era realizado com 137 

identificação do IP nos computadores da FAO, mas que o servidor Cristiano Rosa, 138 

responsável pelo Núcleo de Informática da FAO, resolveu esta questão e agora a 139 

Profa. Raquel possui este acesso. A Profa. Miriam relatou que a ODR fez um projeto 140 

de extensão e criou uma página dentro do site da ODR para divulgar os produtos 141 

técnicos produzidos pelo Departamento, exatamente no momento em que foi instituída 142 

a Comissão Editorial da FAO UFMG. As Profas. Isabela Pordeus e Miriam ressaltaram 143 

que essa Comissão tem o objetivo de regulamentar a atribuição do ISBN às obras 144 

produzidas no âmbito da FAO UFMG e definir os parâmetros de qualidade destas 145 

obras, e que deveria haver um repositório único para todas estas obras. A Profa. 146 

Sheyla perguntou sobre a composição da Comissão Editorial FAO UFMG, e a Profa. 147 

Isabela citou os nomes dos professores e técnicos que compõem a Comissão, 148 

presidida pela Profa. Raquel Conceição. A Profa. Cristiane Bendo informou que o site 149 

do XV Encontro Científico da FAO UFMG está sendo construído, e está hospedado 150 

dentro do site do Colegiado de Pós-graduação. A Profa. Isabela refletiu sobre a 151 

criação de um repositório no site do SCA onde pudéssemos hospedar e divulgar 152 

nossos produtos técnicos. Os professores Cristiane Assunção, Cristiane Bendo, 153 

Raquel e Saul, coordenadores do projeto de extensão “Odontopediatria UFMG ao 154 

alcance de todos: divulgação de ciência e informação em saúde nas plataformas 155 

digitais” informaram que farão um estudo acerca da criação deste repositório no site 156 

do SCA. A Profa. Sheyla alertou sobre a importância de verificar as datas de início e 157 

término deste projeto de extensão. O Prof. Marco informou que foi selecionado como 158 

bolsista no curso que será ministrado pelo Prof. Mauro Henrique, e agradeceu a Profa. 159 

Miriam e toda a equipe pelo apoio. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a 160 



Chefe do SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, agradeceu a participação de 161 

todos e encerrou a sessão, da qual eu, Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves, lavrei e 162 

assino a presente ata, que, após lida e aprovada será pelos presentes assinada 163 

eletronicamente. Belo Horizonte, 29 de março de 2021. Ata aprovada na reunião da 164 

Câmara/Assembleia do SCA, em 17 de maio de 2021. 165 


