
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 22 DE JUNHO DE 3 

2021. Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2021, às 13h30min, em sessão informada por 4 

e-mail no Google Meet, mediante prévia convocação, reuniram-se, na Câmara/Assembleia do 5 

Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente (SCA), da Faculdade de 6 

Odontologia da UFMG (FAO UFMG), sob a presidência da Sra. Chefe do SCA, Profa. Miriam 7 

Pimenta Parreira do Vale, os seguintes professores: Carolina de Castro Martins, Cristiane 8 

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

de Morais Ferreira, Isabela Almeida Pordeus, Izabella Barbosa Fernandes, Joana Ramos Jorge, 10 

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

Miriam Pimenta Parreira do Vale, Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar, Paulo Antônio 12 

Martins Júnior, Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, Saul Martins de Paiva, Sheyla Márcia 13 

Auad. A Sra. Chefe, Profa. Miriam, iniciou os trabalhos para cumprir a seguinte pauta: 1) 14 

Comunicados; 2) Aprovações “ad referendum”; 2.1)  Edital de monitoria 06-2021 - Seleção de 3 15 

(três) vagas para a disciplina de SEMINÁRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROGRAMA DE 16 

INICIAÇÃO A PESQUISA II), do Programa de Monitoria Voluntária de Pós-Graduação; 2.2) 17 

Memorando 06-2021 – Resultado do processo seletivo de alunos de Pós-graduação para 18 

Monitoria Voluntária nas disciplinas de Epidemiologia II e Bioestatística Aplicada à 19 

Pesquisa Odontológica II do Programa de Pós-graduação em Odontologia da FAO UFMG. 20 

Uma (1) aluna, Ivana Meyer Prado, se inscreveu e foi aprovada; 2.3) Aprovação “ad 21 

referendum” do parecer aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa 22 

intitulado “Impacto do tratamento oncológico na qualidade de vida de crianças e 23 

adolescentes”, coordenado pelo Prof. Saul Martins de Paiva; 2.4) Aprovação “ad referendum” 24 

do parecer aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado 25 

“Percepção e aceitação de pais e crianças em relação ao emprego de um compômero 26 

colorido em Odontopediatria”, coordenado pelos professores Marco Aurélio Benini Paschoal 27 

e Cristiane Baccin Bendo Neves; 2.5) Aprovação “ad referendum” do parecer aprovado pelo 28 

Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado “Distúrbios do sono e 29 

hipomineralização de segundos molares decíduos (HSMD)”, coordenado pelos professores 30 

Marco Aurélio Benini Paschoal e Júnia Maria Cheib Serra Negra; 2.6) Aprovação “ad 31 

referendum” do parecer aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa 32 

intitulado “Adaptação Transcultural e Avaliação das Propriedades Psicométricas da 33 

Versão Brasileira do Instrumento Patient Satisfaction Questionnaire”, coordenado pelo 34 

Prof. Saul Martins de Paiva; 2.7) Aprovação “ad referendum” da Câmara/Assembleia do SCA, 35 

de anuência para participação da Profa. Isabela Almeida Pordeus no curso de Especialização 36 

em Radiologia Odontológica e Imaginologia, que será reoferecido no ano de 2022; 2.8) 37 

Proposta de Oferta Presencial da Disciplina de Prevenção Individual à Cárie e aos 38 

Problemas de Oclusão no Ensino da Graduação em Odontologia para 2021/2; 2.9) Designar, 39 



“ad referendum” da Câmara/Assembleia do SCA, a Professora Carolina de Castro Martins 40 

parecerista do projeto de pesquisa intitulado "MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES 41 

INFANTIS DIAGNOSTICADOS COM DOENÇA CELÍACA” coordenado pelo Prof. Marco 42 

Aurélio Benini Paschoal; 2.10) Designar, “ad referendum” da Câmara/Assembleia do SCA, a 43 

Professora Raquel Gonçalves Vieira de Andrade parecerista do projeto de extensão intitulado 44 

"Promoção de Saúde e Gerenciamento do Banco de Dados de Pacientes do SCA”, 45 

coordenado pela Profa. Sheyla Márcia Auad; 2.11) Aprovação “ad referendum” do parecer 46 

aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado “Tradução, 47 

adaptação transcultural e validação do Caries Impacts and Experiences Questionnaire 48 

for Children (CARIES-QC) para o português brasileiro”, coordenado pelos professores 49 

Paulo Antônio Martins Júnior e Saul Martins de Paiva; 3) Aprovação do parecer feito pela Profa. 50 

Fernanda Bartolomeo Freire Maia do Relatório Anual de Atividades Docente do professor Paulo 51 

Antônio Martins Júnior referente ao ano de 2019; 4) Aprovação do parecer feito pela Profa. 52 

Carolina de Castro Martins do projeto de pesquisa intitulado “Manifestações Bucais em 53 

pacientes infantis diagnosticados com doença celíaca” coordenado pelo Prof. Marco Aurélio 54 

Benini Paschoal; 5) Aprovação do Plano de Trabalho 2021 da professora Izabella Barbosa 55 

Fernandes; 6) Aprovação do Plano de Trabalho 2021 do Professor Marco Aurélio Benini 56 

Paschoal. 7) Aprovação do Plano de Trabalho 2021 da Professora Cristiane Meira Assunção; 8) 57 

Outros Assuntos; 9) Palavra franca. PRIMEIRO PONTO DA PAUTA: Comunicados. A Profa. 58 

Miriam informou que as novas diretrizes curriculares para os cursos de Odontologia foram 59 

publicadas e serão discutidas pelo Colegiado de Graduação da FAO UFMG, e o SCA 60 

aguardará eventuais orientações e mudanças no currículo de graduação. A Profa. Miriam 61 

elogiou o XV Encontro Científico da FAO UFMG, afirmando que foi um sucesso, havendo 62 

grande repercussão além dos trabalhos premiados, e que o SCA está orgulhoso dos 63 

participantes e dos seus docentes envolvidos na coordenação do evento. A Profa. Cristiane 64 

Bendo ressaltou que o Colegiado de Pós-graduação deu suporte financeiro e técnico para que 65 

o evento acontecesse. A Profa. Miriam informou que não haverá aprovação da ATA da última 66 

Assembleia Departamental, que ficará para a próxima reunião. Informou ainda que foram 67 

recebidos vários TCCs para ciência do SCA. SEGUNDO PONTO DA PAUTA: 2) Aprovações 68 

“ad referendum”; 2.1)  Edital de monitoria 06-2021 - Seleção de 3 (três) vagas para a disciplina 69 

de SEMINÁRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROGRAMA DE INICIAÇÃO A PESQUISA II), 70 

do Programa de Monitoria Voluntária de Pós-Graduação; APROVADO; 2.2) Memorando 06-71 

2021 – Resultado do processo seletivo de alunos de Pós-graduação para Monitoria Voluntária 72 

nas disciplinas de Epidemiologia II e Bioestatística Aplicada à Pesquisa Odontológica II do 73 

Programa de Pós-graduação em Odontologia da FAO UFMG. Uma (1) aluna, Ivana Meyer 74 

Prado, se inscreveu e foi aprovada; APROVADO; 2.3) Aprovação “ad referendum” do parecer 75 

aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado “Impacto do 76 

tratamento oncológico na qualidade de vida de crianças e adolescentes”, coordenado pelo 77 

Prof. Saul Martins de Paiva; APROVADO; 2.4) Aprovação “ad referendum” do parecer 78 



aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado “Percepção e 79 

aceitação de pais e crianças em relação ao emprego de um compômero colorido em 80 

Odontopediatria”, coordenado pelos professores Marco Aurélio Benini Paschoal e Cristiane 81 

Baccin Bendo Neves; APROVADO; 2.5) Aprovação “ad referendum” do parecer aprovado pelo 82 

Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado “Distúrbios do sono e 83 

hipomineralização de segundos molares decíduos (HSMD)”, coordenado pelos professores 84 

Marco Aurélio Benini Paschoal e Júnia Maria Cheib Serra Negra; APROVADO; 2.6) Aprovação 85 

“ad referendum” do parecer aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa 86 

intitulado “Adaptação Transcultural e Avaliação das Propriedades Psicométricas da 87 

Versão Brasileira do Instrumento Patient Satisfaction Questionnaire”, coordenado pelo 88 

Prof. Saul Martins de Paiva; APROVADO; 2.7) Aprovação “ad referendum” da 89 

Câmara/Assembleia Departamental, de anuência para participação da Profa. Isabela Almeida 90 

Pordeus no curso de Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia, que será 91 

reoferecido no ano de 2022; APROVADO; 2.8) Proposta de Oferta Presencial da Disciplina de 92 

Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas de Oclusão no Ensino da Graduação em 93 

Odontologia para 2021/2; APROVADA; a Profa. Miriam ressaltou que o plano de ensino foi 94 

adaptado às condições atuais e encaminhado para aprovação do NDE e Colegiado de 95 

Graduação, e que a distribuição dos encargos didáticos ainda não foi pensada. Ressaltou 96 

ainda que as disciplinas remotas poderão continuar, mas as presenciais ainda não têm 97 

definição de como se darão. Informou também que quando as disciplinas clínicas ofertadas 98 

pelo SCA voltarem a ocorrer, o SCA deixará a disciplina de Urgências Odontológicas, pois o 99 

atendimento ocorrerá nas disciplinas do SCA. A Profa. Cristiane Bendo pautou que as aulas 100 

teóricas continuarão no modelo remoto; 2.9) Designar, “ad referendum” da Câmara/Assembleia 101 

do SCA, a Professora Carolina de Castro Martins parecerista do projeto de pesquisa intitulado 102 

"MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES INFANTIS DIAGNOSTICADOS COM DOENÇA 103 

CELÍACA” coordenado pelo Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal; APROVADO; 2.10) Designar, 104 

“ad referendum” da Câmara/Assembleia do SCA, a Professora Raquel Gonçalves Vieira de 105 

Andrade parecerista do projeto de extensão intitulado "Promoção de Saúde e Gerenciamento 106 

do Banco de Dados de Pacientes do SCA”, coordenado pela Profa. Sheyla Márcia Auad; 107 

APROVADO. 2.11) Aprovação “ad referendum” do parecer aprovado pelo Colegiado de Pós-108 

graduação do projeto de pesquisa intitulado “Tradução, adaptação transcultural e validação 109 

do Caries Impacts and Experiences Questionnaire for Children (CARIES-QC) para o 110 

português brasileiro”, coordenado pelos professores Paulo Antônio Martins Júnior e Saul 111 

Martins de Paiva; APROVADO. TERCEIRO PONTO DA PAUTA: Aprovação do parecer feito 112 

pela Profa. Fernanda Bartolomeo Freire Maia do Relatório Anual de Atividades Docente do 113 

professor Paulo Antônio Martins Júnior referente ao ano de 2019; A Profa. Fernanda 114 

Bartolomeo parabenizou o Prof. Paulo pela produção científica e participação em todas as 115 

instâncias da universidade; APROVADO. A Profa. Miriam ressaltou que alguns relatórios foram 116 

aprovados em caráter de urgência e outros estão tramitando. QUARTO PONTO DA PAUTA: 117 



Aprovação do parecer feito pela Profa. Carolina de Castro Martins do projeto de pesquisa 118 

intitulado “Manifestações Bucais em pacientes infantis diagnosticados com doença 119 

celíaca” coordenado pelo Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal; APROVADO. O Prof. Marco 120 

esclareceu que se trata de um trabalho de graduação, e a Profa. Isabela Pordeus sugeriu que 121 

se pense em expandir o trabalho, talvez com a inclusão de outro aluno de graduação, para que 122 

houvesse também coleta do grupo controle. QUINTO PONTO DA PAUTA: Aprovação do Plano 123 

de Trabalho 2021 da professora Izabella Barbosa Fernandes; APROVADO. SEXTO PONTO 124 

DA PAUTA: Aprovação do Plano de Trabalho 2021 do Professor Marco Aurélio Benini 125 

Paschoal. APROVADO. SÉTIMO PONTO DA PAUTA: Aprovação do Plano de Trabalho 2021 126 

da Professora Cristiane Meira Assunção; APROVADO. Foi solicitado a todos os docentes o 127 

envio dos planos de trabalho para 2020/2021 para aprovação. Foi perguntado sobre como 128 

deve ser colocada a carga horária para este período de excepcionalidade, ao que a Profa. 129 

Miriam respondeu que em geral são de 8 (oito) a 16 (dezesseis) horas de trabalho semanais, e 130 

como se trata de um plano, devemos manter como temos feito. A Profa. Miriam ressaltou que o 131 

momento atual é de excepcionalidade. A Profa. Sheyla sugeriu que todos insiram as disciplinas 132 

presenciais planejadas para o segundo semestre de 2021 nos seus planos de trabalho, 133 

ressaltou que algumas disciplinas não ofertadas no primeiro semestre foram listadas com carga 134 

horária e houve erro no nome de disciplinas. A Profa. Miriam complementou sugerindo que se 135 

considere a carga horária de 12(doze) horas por semana, e depois se faça o ajuste para o que 136 

vai de fato ocorrer, pois ainda não sabemos o número de alunos e de professores necessários 137 

para as disciplinas do segundo semestre de 2021. OITAVO PONTO DA PAUTA: Outros 138 

Assuntos; 8.1) Foi solicitada a aprovação da seleção de monitores voluntários de pós-139 

graduação para a disciplina de graduação Programa de Iniciação à Pesquisa II, na qual foram 140 

aprovadas três estudantes, Andressa Belchior Mior Gambogi Fidelis, Bianca Spuri Tavares e 141 

Ana Clara Ferreira de Paiva; APROVADO. O SCA encaminhará memorando para a pós-142 

graduação com o resultado da seleção; 8.2) o CENEX solicitou que projetos com vencimento 143 

próximo e que tenham interesse em concorrer ao edital PBEXT/2022, encaminhem a 144 

documentação para reoferecimento até 30/06/2021. A Profa. Raquel leu seu parecer, favorável 145 

ao projeto de extensão "Promoção de Saúde e Gerenciamento do Banco de Dados de 146 

Pacientes do SCA” coordenado pela Profa. Sheyla. APROVADO; A Profa. Sheyla lembrou que 147 

antes da pandemia havia a ideia de abarcar todos os projetos de extensão para criar um 148 

Programa de extensão do SCA. A Profa. Miriam lembrou que o Projeto de Traumatismo na 149 

Dentição Decídua está no Programa de Traumatismo, e ressaltou a importância de termos um 150 

Programa do SCA. 8.3) A Profa. Miriam solicitou sugestões para montar a comissão para 151 

aprovação do probatório final dos professores Cristiane Assunção, Izabella Fernandes e Marco 152 

Aurélio; lembrando que os membros da comissão do probatório parcial não podem participar 153 

(professores Patrícia Zarzar, Carolina Martins e Lucas Abreu) e que desta vez seria desejável a 154 

participação de professores de outros Departamentos. Após discussão, foram sugeridos os 155 

seguintes nomes: professores Maria Cássia Aguiar, Flávio Mattos, Claudia Silami, Tarcília 156 



Amaral, Fernando Costa, Luis Otávio Cota, Marcos Werneck, Mara Vasconcelos, José 157 

Eustáquio Costa, Elen Marise Oliveira, Lia Castilho, e foi decidido que a Profa. Miriam irá 158 

checar a disponibilidade dos docentes sugeridos, para então formalizar o convite. SUGESTÃO 159 

APROVADA. PALAVRA FRANCA: 9.1) A Profa. Patrícia solicitou aprovação do Departamento 160 

ao projeto de extensão de Traumatismos na Dentição Decídua, que se encontra atualizado no 161 

SIEX, para que possa concorrer à bolsa de extensão em 2022, e afirmou que o projeto 162 

continuará no modelo remoto por ao menos mais um semestre. A Profa. Patrícia ressaltou que 163 

a aprovação deve ser encaminhada até dia 30(trinta) de junho de 2021 ao CENEX. 9.2) A Profa. 164 

Júnia ressaltou que o Projeto do Sono está na mesma situação, é ofertado de forma remota, há 165 

grande procura (30-35 interessados por oferta), e que as 12 vagas foram ampliadas para 20 166 

vagas para atender à crescente demanda. A Profa. Júnia ainda afirmou que houve aumento no 167 

número de seguidores no perfil do projeto no Instagram, que há participação de convidados, 168 

inclusive externos, para falar sobre o tema. Desta forma, a Profa. Júnia também manifestou 169 

interesse em solicitar bolsa de extensão em 2022 para o Projeto do Sono. APROVADO. A 170 

Profa. Miriam pontuou que são dois projetos relevantes e com grande visibilidade. Foi decidido 171 

que devem ser feitos os pareceres, pelas Profa. Patrícia para o projeto do Sono, e pela Profa. 172 

Júnia para o projeto de Traumatismo, que serão pré-aprovados, e a Profa. Miriam fará a 173 

documentação para encaminhar o pedido ao CENEX via SEI. Ressaltado que cada 174 

coordenador tem de entrar no SEI até dia 30(trinta) de junho de 2021 para fazer o 175 

encaminhamento. 9.3) O Prof. Lucas solicitou anuência para participar das coorientações de 2 176 

alunos externos à UFMG, um aluno da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a 177 

Profa. Luciane Sucasas, e outro da PUC-MG, em parceria com o Prof. Dauro Oliveira. 178 

APROVADO. 9.4) A Profa. Sheyla levantou a necessidade de autorização para acesso à FAO 179 

da orientanda de mestrado Lorena Castro Rocha à Clínica 8 para coletar dados em prontuários 180 

clínicos para sua pesquisa. A Profa. Isabela Pordeus pediu que a solicitação seja encaminhada 181 

ao Colegiado de Pós-graduação, para que este encaminhe posteriormente para o CAEC. 9.5) 182 

A Profa. Miriam informou que o SCA teve um bom desempenho na distribuição das bolsas de 183 

Iniciação Científica da PRPq UFMG. 9.6) A Profa. Fernanda de Morais solicitou uma nova 184 

discussão sobre a oferta da disciplina de “Ações Coletivas I” no modo ERE. Comentou que o 185 

resultado da primeira turma foi muito ruim e que depois da segunda oferta, parece que os 186 

motivos da má avaliação ficaram mais claros. Foram feitas alterações após a primeira turma. 187 

Tais alterações levaram os alunos a se envolverem mais, além de estarem mais acostumados 188 

com o ERE. Apesar de não terem o antigo contato presencial com a realidade das escolas, a 189 

Profa. Fernanda de Morais relatou acreditar que vale a pena voltar a ofertá-la em ERE. A Profa. 190 

Miriam ponderou que a maturidade que está sendo obtida com o ERE por todos do SCA 191 

permite que as disciplinas sejam repensadas. Salientou que seria sábio reofertar a disciplina 192 

pensando no represamento dos alunos; chamar os alunos à participação além da passividade; 193 

concluindo que pelo relato julga haver maturidade da disciplina e posicionou-se favorável à 194 

reoferta. A Profa. Isabela Pordeus pontuou que há perspectiva de retorno das aulas presenciais 195 



nas escolas de Belo Horizonte, e como a oferta da disciplina seria para outubro de 2021, 196 

poderia se pensar em um formato híbrido para a disciplina. A Profa. Miriam sugeriu que fossem 197 

elaboradas duas versões de plano de ensino da disciplina de “Ações Coletivas I”: uma 198 

considerando um formato híbrido e outra totalmente em ERE, e que as alterações e a reoferta 199 

sejam baseadas nas experiências vividas. A Profa. Fernanda de Morais se comprometeu a 200 

fazer os dois planos de ensino (híbrido e ERE) para a próxima reunião departamental. 201 

APROVADA a reoferta. 9.7) O Prof. Marco Aurélio comunicou que o retorno do curso de 202 

Aperfeiçoamento foi aprovado, e terá seu reinício em 19 de julho de 2021, com oito alunos, que 203 

o cronograma é provisório (todos estão cientes) e está verificando sobre a necessidade de 204 

curso prévio de biossegurança para os alunos. APROVADO. 9.8) O Prof. Marco Aurélio 205 

discorreu sobre a disciplina optativa “Materiais Dentários em Odontopediatria”, e comunicou 206 

que foi necessária uma mudança de horário de funcionamento (mudou de 14h para 12h30min.), 207 

e que todos os alunos aprovaram a mudança. A Profa. Miriam complementou que a alteração 208 

se deu pelo retorno presencial de outra disciplina. A Profa. Cristiane Assunção informou que a 209 

disciplina de “Cariologia Aplicada à Odontopediatria” perdeu 6 alunos por causa do retorno 210 

presencial de alguns alunos em outras disciplinas presenciais, mas decidiu não reorganizar o 211 

horário, porque a maioria dos alunos pode continuar. 9.8) O Prof. Marco Aurélio informou que 212 

no dia 30 de julho haverá aula sobre “Propriedades Bioativas de Materiais Dentários” na 213 

disciplina optativa “Materiais Dentários em Odontopediatria”, com uma professora convidada 214 

externa, a Profa. Daniela Rios, e convidou os docentes do SCA para participar e abriu a 215 

possibilidade de convidar os alunos da pós-graduação. 9.9) A Profa. Sheyla perguntou à Profa. 216 

Fernanda Bartolomeo se a disciplina de “Atenção Integral à Criança I” retornará no segundo 217 

semestre de 2021 e esta lhe respondeu que, por ora, não há sinal de retorno, mas que irá se 218 

informar. 9.10) A Profa. Isabela Pordeus e a Profa. Miriam levantaram a questão de falta de 219 

material de biossegurança para oferta de disciplinas. A Profa. Miriam informou que as 220 

disciplinas “Atenção Integral à Criança II”, “Prevenção Individual à Cárie e aos Problemas de 221 

Oclusão” e “Ações Coletivas I” estão prontas e quando for sinalizado, podem voltar. Iniciou-se 222 

uma discussão na Assembleia sobre a unificação do planejamento de retorno presencial das 223 

atividades da FAO, e sobre qual órgão teria a responsabilidade por este planejamento 224 

(Colegiado de Graduação, CAEC, NDE, Colegiado de Pós-graduação, CENEX), e a Profa. 225 

Isabela Pordeus ressaltou que é necessária uma coordenação central deste planejamento. 226 

Ressaltou ainda que seria necessário colocar no Plano de Ensino das disciplinas o número de 227 

pessoas nas clínicas (impacto nos insumos, na demanda para garantir a biossegurança, no 228 

tamanho das equipes, incluindo docentes e alunos em estágio docente). A Profa. Isabela 229 

Pordeus ressaltou que não havia informação para decidir sobre estágio docente em disciplinas 230 

presenciais, e que foi solicitado aos colegiados que compõem a FAO, que enviassem seus 231 

planejamentos de curto, médio e longo prazo até 15 de junho de 2021, e o Colegiado de Pós-232 

graduação enviou no prazo. A Profa. Patrícia informou que havia entrado um documento da 233 

pós-graduação no CAEC, mas que o mesmo não havia sido discutido, que aparentemente 234 



estava tudo certo. 9.11) A Profa. Isabela Pordeus lembrou que o estágio docente presencial no 235 

projeto de extensão de Traumatismo na Dentição Decídua não está aprovado, e que nenhum 236 

estudante de Pós-graduação está autorizado a fazer estágio docente nestes moldes. Reiterou 237 

sobre a importância do planejamento conjunto do retorno presencial e que a discussão tem que 238 

ocorrer por uma coordenação central, composta pelos três colegiados (Pós-graduação 239 

Graduação e Extensão) e pela Diretoria. Salientou que os três eixos devem fazer um 240 

planejamento comum que transcenda apenas saber se haverá espaço físico. 9.12) A Profa. 241 

Isabela Pordeus perguntou se os cursos de aperfeiçoamento haviam sido aprovados. Foi 242 

informada que apenas os que estavam em andamento poderiam retornar neste momento. 243 

Nenhum curso de extensão presencial novo foi aprovado. Foi sugerida uma reunião do 244 

Conselho Departamental Ampliado (Chefias de Departamento, colegiados, CENEX, TAEs), 245 

onde deveria se iniciar a discussão do planejamento, mas tal reunião precisa ser convocada 246 

pela direção. 9.13) A Profa. Isabela Pordeus lembrou que há 300 estudantes parados no 247 

segundo período e que a pós-graduação está numa posição confortável neste sentido. Muitos 248 

estudantes de graduação têm entrado com liminar exigindo a formatura (e a direção tem 24 249 

horas para responder) e isto gera uma pressão grande sobre a direção. O debate foi 250 

aprofundado e a assembleia decidiu que em todos os locais que os docentes do SCA têm 251 

participação, devem levar adiante a ideia do planejamento conjunto do retorno das atividades 252 

presenciais da FAO. As disciplinas de “Atenção Integral à Criança II” e “Prevenção Individual à 253 

Cárie e aos Problemas de Oclusão” devem prever estágio docente, fazer um adendo nos seus 254 

planos de ensino para o Colegiado de Graduação, além de encaminhar o planejamento e 255 

necessidades para o Colegiado de pós-graduação, onde a Profa. Isabela Pordeus cuidará da 256 

discussão e encaminhamento. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Chefe do 257 

SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, agradeceu a participação de todos e encerrou a 258 

sessão, da qual eu, Gregory Kwan Chien Hoo, Secretário do Departamento de Saúde Bucal da 259 

Criança e do Adolescente, lavrei e assino a presente ata, que, após lida e aprovada será pelos 260 

presentes assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 22 de junho de 2021. Ata aprovada na 261 

reunião da Câmara/Assembleia do SCA, em 26 de julho de 2021. 262 


