
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 26 DE JULHO DE 3 

2021. Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2021, às 13h30min, em sessão virtual informada 4 

por e-mail no Microsoft Teams, mediante prévia convocação, reuniram-se, na 5 

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

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

Pimenta Parreira do Vale, os seguintes professores: Cristiane Baccin Bendo Neves, Cristiane 8 

Meira Assunção, Fernanda Bartolomeo Freire Maia, Fernanda de Morais Ferreira, Isabela 9 

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

Negra, Marco Aurélio Benini Paschoal, Miriam Pimenta Parreira do Vale, Patrícia Maria Pereira 11 

de Araújo Zarzar, Paulo Antônio Martins Júnior, Raquel Gonçalves Vieira de Andrade, Saul 12 

Martins de Paiva. As professoras Carolina de Castro Martins e Sheyla Márcia Auad justificaram 13 

a ausência. A Sra. Chefe, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, iniciou os trabalhos para 14 

cumprir a seguinte pauta: 1) Comunicados; 2) Aprovações “ad referendum”; 2.1) Aprovação “ad 15 

referendum” parecer sobre o Relatório Docente (parcial) da Profa. Izabella Barbosa Fernandes 16 

feito pela Profa. Fernanda Bartolomeo Freire Maia; 2.2) Aprovação “ad referendum” parecer 17 

sobre o Relatório Docente (parcial) da Profa. Cristiane Meira Assunção feito pela Profa. Sheyla 18 

Márcia Auad; 2.3) Aprovação “ad referendum” parecer sobre o Relatório Docente (parcial) do 19 

Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal feito pelo Prof. Saul Martins de Paiva; 2.4) Aprovação “ad 20 

referendum” da solicitação de Estágio Docente do Programa de Pós-graduação para a 21 

disciplina de Atenção Integral à Criança II. 2.5) Aprovação “ad referendum” do parecer 22 

aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto de pesquisa intitulado “Associação 23 

entre distúrbios do sono, refluxo gastroesofágico, hábitos de sucção e prematuridade” 24 

coordenado pela Profa. Sheyla Márcia Auad. 3) Aprovação das atas das reuniões dos dias 17 25 

de maio e 22 de junho de 2021; 4) Aprovação dos Planos de Trabalho dos docentes para 2021. 26 

5) Aprovação da previsão de oferta das disciplinas do SCA para 2021/2. 6) Distribuição dos 27 

encargos didáticos das disciplinas do SCA de graduação. 7) Designação de comissão para 28 

elaboração do Planejamento de Liberação para Estágio Pós-doutoral dos docentes do SCA; 8) 29 

Outros Assuntos; 9) Palavra franca. PRIMEIRO PONTO DA PAUTA: Comunicados: A Profa. 30 

Miriam Pimenta Parreira do Vale informou que, segundo comunicado da CCPD sobre os 31 

Encargos Didáticos, nenhum docente pode fazer menos de 8 horas/semana frente a aluno. A 32 

Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale ponderou que a carga horária dos professores do SCA 33 

na Graduação está pequena, e que isso é consequência da ausência de aulas práticas durante 34 

o ERE, uma vez que as aulas práticas compõem grande parte da carga horária do curso de 35 

Odontologia. A Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale concluiu que há uma incoerência da 36 

Universidade, já que muito da carga horária no SCA é cumprida nas aulas práticas e 37 

presenciais. A Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves complementou que ainda devem ser 38 

computadas as cargas horárias das disciplinas optativas no cálculo dos encargos didáticos dos 39 



professores para 2021/2. A Profa. Isabela Almeida Pordeus solicitou que fosse detalhado 40 

quantos alunos a Pós-graduação poderia alocar em estágio docente nas disciplinas práticas da 41 

graduação e em quais disciplinas estes alunos ficariam. A Profa. Miriam Pimenta Parreira do 42 

Vale fez considerações sobre as antigas proporções de ocupação da Clínica 8 (vinte e quatro 43 

equipos; oito professores/ oito estagiários docentes e oito monitores / um atendente / vinte e 44 

quatro pacientes / mães), ou seja, cerca de 89 (oitenta e nove) pessoas na clínica. Pela regra 45 

dos 20% de ocupação vigente na Etapa 1 do Plano de Retorno das Atividades Presenciais da 46 

UFMG, seria permitido 18 (dezoito) pessoas na Clínica, logo extrapolaríamos o permitido. 47 

Também salientou que na Clínica 8 (oito) cabem 11 (onze) duplas, enquanto nas outras 48 

clínicas cabem 8 (oito). A Atenção Integral à Criança II tem 67 (sessenta e sete) alunos, o que 49 

necessitaria de 3 (três) turnos com 22 (vinte e dois) alunos por turno, além de mais um turno 50 

com mais 1 (um) aluno. Abrir 4 (quatro) turnos e distribuir os 67 alunos nos 4 turnos não pode 51 

ser feito, pois a clínica fica subutilizada e isso já foi motivo de atrito na reunião de alocação das 52 

clínicas. Caso o SCA não utilize os 11 (onze) equipos, há o risco da odontopediatria sair da 53 

Clínica 8. A Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar levantou uma dúvida em relação à 54 

presença de monitores de graduação na clínica, ao que a Profa. Miriam Pimenta Parreira do 55 

Vale respondeu que os monitores devem continuar atuando nas disciplinas fora do ambiente 56 

clínico. A Profa. Miriam ainda explicou que em conversa com o Prof. Alysson lhe foi dito que há 57 

um esforço para otimização do uso das clínicas em razão do custo de limpeza e outros 58 

encargos. Além disso, informou sobre a resolução da COBIO de que seja alocado um professor 59 

por roseta, e que cada professor deve atender 3 duplas de alunos. Os professores se 60 

mostraram preocupados com a biossegurança nesta relação professor/aluno, e discutiram que 61 

trabalhar nesta relação com as especificidades da Odontopediatria é inviável. A Profa. Miriam 62 

solicitou que os professores deem sugestões para justificar a permanência da Odontopediatria 63 

na Clínica 8. A Profa. Fernanda Bartolomeo Freire Maia sugeriu que deveríamos justificar pela 64 

presença do consultório individual da Clínica 8, ao que foi respondido que não pode ser usado 65 

como justificativa por não possuir ventilação adequada. A Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves 66 

informou que o SCA fez uma proposta solicitando um estágio docente por professor na clínica. 67 

A Profa. Fernanda de Morais Ferreira informou que a COBIO não fala quantas pessoas podem 68 

ser colocadas na Clínica 8, só fala que estaremos nos 20% mas sem falar um número. A Profa. 69 

Júnia Maria Cheib Serra Negra informou que pode ser feito o pedido de estágio docente ao 70 

Colegiado de Pós-graduação, e que outra opção também é fazer edital de monitoria voluntária 71 

de Pós-graduação. A Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale concluiu que o mais adequado 72 

para minimizar o contágio será um estágio docente por professor, sendo um professor e um 73 

aluno de pós-graduação para cada 3 duplas de alunos de graduação. A Profa. Júnia Maria 74 

Cheib Serra Negra informou que a Profa. Isabela Almeida Pordeus pediu para não receber 75 

solicitações isoladas de cada área sobre estágio docente, e que a solicitação da área de 76 

Odontopediatria foi devolvida pois precisava de mais informações. O Prof. Saul Martins de 77 

Paiva salientou que possivelmente a alocação dos alunos de estágio docente será feita como 78 



era antes da pandemia, com a área de concentração alocando os alunos nas disciplinas. 79 

Lembrou que com a pandemia, a área delegou aos professores orientadores dos alunos de 80 

pós-graduação a alocação dos estágios docentes. A Profa. Júnia Maria Cheib Serra Negra 81 

sugeriu que a área fizesse uma lista de todas as disciplinas que necessitarão de estágio 82 

docente e quantos alunos serão necessários. A Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale 83 

informou que já enviou o documento para a CAEC e a COBIO solicitando informações de 84 

quantas pessoas poderiam ocupar a Clínica 8 e aguarda retorno. SEGUNDO PONTO DA 85 

PAUTA: Aprovações “ad referendum”. 2.1) Aprovação “ad referendum” parecer sobre o 86 

Relatório Docente (parcial) da Profa. Izabella Barbosa Fernandes feito pela Profa. Fernanda 87 

Bartolomeo Freire Maia; APROVADO; 2.2) Aprovação “ad referendum” parecer sobre o 88 

Relatório Docente (parcial) da Profa. Cristiane Meira Assunção feito pela Profa. Sheyla Márcia 89 

Auad; APROVADO; 2.3) Aprovação “ad referendum” parecer sobre o Relatório Docente 90 

(parcial) do Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal feito pela Prof. Saul Martins de Paiva; 91 

APROVADO; 2.4) Aprovação “ad referendum” da solicitação de Estágio Docente do Programa 92 

de Pós-graduação para a disciplina de Atenção Integral à Criança II; APROVADO. A Profa. 93 

Júnia disse que isso foi discutido na reunião do Colegiado de Pós-graduação hoje, e que a 94 

Profa. Isabela Pordeus pediu um maior detalhamento em relação à ocupação da clínica. A 95 

Profa. Júnia sugeriu que refaçamos a solicitação incluindo o número de pessoas na clínica e 96 

informando no documento todas as disciplinas que necessitam de estágio docente. 2.5) 97 

Aprovação “ad referendum” do parecer aprovado pelo Colegiado de Pós-graduação do projeto 98 

de pesquisa intitulado “Associação entre distúrbios do sono, refluxo gastroesofágico, hábitos de 99 

sucção e prematuridade” coordenado pela Profa. Sheyla Márcia Auad. APROVADO. 100 

TERCEIRO PONTO DA PAUTA: Aprovação das atas das reuniões dos dias 17 de maio e 22 101 

de junho de 2021. APROVADAS. QUARTO PONTO DA PAUTA: Aprovação dos Planos de 102 

Trabalho dos docentes para 2021. Os planos de trabalho dos professores Marco Aurélio Benini 103 

Paschoal, Cristiane Meira Assunção e Izabella Barbosa Fernandes já haviam sido aprovados. 104 

Todos os Planos de Trabalho dos demais docentes foram APROVADOS. QUINTO PONTO DA 105 

PAUTA: Aprovação da previsão de oferta das disciplinas do SCA para 2021/2. A Profa. Miriam 106 

ressaltou que deveríamos pensar na possibilidade de continuar ofertando as disciplinas 107 

optativas em ERE, mas que deveríamos ter cuidado para não haver sobreposição de horários 108 

em relação à alocação de professores. A Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale lembrou a 109 

todos que já tivemos problema de glosar a carga horária de professor por sobreposição de 110 

horários. Numa longa discussão interna, todas as disciplinas optativas foram revisadas por 111 

cada docente envolvido na mesma para acerto dos detalhes necessários e modificações de 112 

horários de oferta, quando necessário. As seguintes disciplinas optativas serão ofertadas:  113 

Adaptação Comportamental em Odontopediatria (2ª feira noite), Cariologia Aplicada à 114 

Odontopediatria (3ª feira manhã), Tópicos em Odontopediatria (3ª feira manhã), Intervenções 115 

Mínimas em Odontopediatria (3ª feira tarde), Prevenção em Traumatismos na Dentição 116 

Decídua (4ª feira noite – 2 subturmas), Terapia Pulpar na Dentição Decídua (5ª feira manhã – 2 117 



subturmas), Materiais Dentários em Odontopediatria (4ª feira tarde), Seminários de Iniciação à 118 

Pesquisa (5ª feira tarde - 2 subturmas), Anatomia Dental (2ª feira tarde). APROVADA. SEXTO 119 

PONTO DA PAUTA: Distribuição dos encargos didáticos das disciplinas do SCA de 120 

graduação. APROVADA. SÉTIMO PONTO DA PAUTA: Designação de comissão para 121 

elaboração do Planejamento de Liberação para Estágio Pós-doutoral dos docentes do SCA; 122 

Foi sugerido que o Prof. Saul Martins de Paiva continuasse na comissão (Presidente), que a 123 

Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar também continuasse na comissão e que a Profa. 124 

Cristiane Baccin Bendo Neves entrasse na comissão. APROVADO. A Profa. Miriam Pimenta 125 

Parreira do Vale fará a portaria com a designação. OITAVO PONTO DA PAUTA: Outros 126 

Assuntos; A Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale irá conversar com a Profa. Sheyla Márcia 127 

Auad sobre um rodízio nas comissões internas do SCA para dar experiência para os 128 

professores novos. Posteriormente voltará a conversar individualmente com todos a respeito. 129 

NONO PONTO DA PAUTA: Palavra franca. A Profa. Patrícia Maria Pereira de Araújo Zarzar 130 

informou que na reunião da CAEC foi discutido sobre a extensão e pós-graduação fazerem a 131 

marcação dos pacientes no sistema do CASEU. A Profa. Fernanda de Morais Ferreira informou 132 

que foram elaboradas 2 propostas para a disciplina de Ações Coletivas I: ERE e híbrida, e 133 

ressaltou que os materiais produzidos no ERE serão entregues às escolas. A Profa. Fernanda 134 

de Morais esclareceu que na forma híbrida, teriam 2 atividades presenciais, para diagnóstico 135 

situacional e entrega dos materiais para os professores. A Profa. Miriam refletiu que neste 136 

momento seria mais interessante continuar em ERE, por causa do retorno tão recente dos 137 

alunos nas escolas de forma presencial, mas que é importante entregar os materiais 138 

produzidos nas escolas. A Profa. Miriam solicitou aos demais professores que apontassem 139 

suas preferências sobre permanecer na Clínica 8 e orientar 3 duplas de alunos, ou ir para outra 140 

clínica da FAO e orientar 2 duplas. A preferência de todos foi por permanecer na Clínica 8. O 141 

Prof. Paulo Antônio Martins Júnior informou que no dia 16/07/2021 saiu o resultado do 142 

CAPES/Print, e ele foi aprovado para o pós-doutorado. O Prof. Paulo agradeceu aos 143 

professores Fernanda de Morais e Lucas por terem enviado os projetos deles como modelo, e 144 

ao Prof. Saul por ter ajudado na confecção do projeto, e ainda informou que recebeu um e-mail 145 

sobre a possibilidade do adiamento da sua saída para o pós-doutorado em um mês (de 146 

fevereiro para março de 2022). A Profa. Miriam lembrou a todos que para solicitar afastamento 147 

é necessário entrar no Sistema ARCOS e avisar à Chefia, pois esta não recebe e-mail com a 148 

solicitação. O Prof. Marco Aurélio Benini Paschoal felicitou as professoras Cristiane Baccin 149 

Bendo Neves e Izabella Barbosa Fernandes pelo sucesso do curso de Terapia Pulpar e 150 

Reabilitação Protética Unitária na Dentição Decídua. Não havendo outros assuntos a serem 151 

tratados, a Chefe do SCA, Profa. Miriam Pimenta Parreira do Vale, agradeceu a participação 152 

de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Profa. Cristiane Baccin Bendo Neves, Subchefe do 153 

Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente, lavrei e assino a presente ata, 154 

que, após lida e aprovada será pelos presentes assinada eletronicamente. Belo Horizonte, 26 155 



de julho de 2021. Ata aprovada na reunião da Câmara/Assembleia do SCA, em 13 de outubro 156 

de 2021. 157 


