
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE 1 

ODONTOLOGIA DA UFMG 2 

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2012, às 08h30 min na sala 2927 da Faculdade de 3 

Odontologia, reuniu-se o Colegiado de Graduação sob a presidência da coordenadora, a Profa. 4 

Maria Inês Barreiros Senna. Presentes à reunião: Profa. Ana Cristina Borges de Oliveira (OSP), 5 

Prof. Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira (ICB), Profa. Célia Regina Moreira Lanza (CPC), Prof. 6 

Eduardo Lemos de Souza (ODR), Prof. Marcelo de Faria (sub-coordenador), Profa. Maria de 7 

Lourdes Andrade Massara (OPO) e a Profa. Rógeli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto (ODR). 8 

Justificaram ausência: Prof. Helton José dos Reis (ICB) e a discente Juliana Costa Ferreira. 9 

Havendo quorum regulamentar a Srª Presidente cumprimentou a todos e abriu a seção. 10 

Primeiro ponto de pauta – Leitura da ata da reunião realizada no dia 05/03/2012. A ata foi 11 

lida e colocada em discussão. O Prof. Marcelo de Faria sugeriu que na linha vinte, onde 12 

descreve que os argumentos apresentados pelos estudantes não justificam a quebra de pré 13 

requisito, fosse substituído pelo seguinte trecho: os argumentos apresentados pelos estudantes 14 

foram insuficientes. Todos os presentes concordaram e a ata foi aprovada. Segundo ponto de 15 

pauta – Comunicados. O primeiro comunicado a Profa. Maria Inês informou que a Diretoria 16 

encaminhou ao Colegiado de Graduação o Memorando Diretoria FOUFMG/63/2012, solicitando, 17 

conforme deliberação da Congregação, a suspensão das atividades acadêmicas na FOUFMG, 18 

com o objetivo a participação dos docentes e dos técnicos-administratvos em educação no I 19 

Encontro de Gestão de Resíduos da Faculdade de Odontologia da UFMG, que será realizado no 20 

dia 31 de maio de 2012, de 8:00 as 12:00 horas. Todos os presentes consideraram o evento 21 

importante e urgente, onde será colocado um problema que precisa ser discutido. Como 22 

segundo comunicado, em relação ao processo de mudança curricular, a Profa. Maria Inês, 23 

informou a todos que se reuniu com o Pró-Reitor de Graduação Adjunto, Prof. André Cabral, e o 24 

Diretor, Prof. Evandro Abdo, para conversar sobre o andamento do processo no âmbito da 25 

PROGRAD. Segundo ela o processo ainda está em análise dos técnicos da PROGRAD e de 26 

acordo com o Pró-Reitor, dificilmente, dará tempo de implantar o currículo no segundo semestre 27 

de  2012, pois tudo já deveria estar aprovado e inserido no sistema acadêmico até 31 de maio 28 

de 2012. Ainda nesta reunião, a Profa. Maria Inês solicitou apoio da PROGRAD para o processo 29 

de mudança curricular. O Prof. André Cabral disponibilizou duas Bolsas Capes REUNI, uma de 30 

doutorado e a outra de mestrado para assessoria pedagógica ao Colegiado de Graduação. As 31 

unidades que aderiram ao REUNI têm direito estas bolsas. Estas bolsas já estão disponíveis, a 32 

bolsista de doutorado iniciará suas atividades ainda hoje e o bolsista de mestrado no próximo 33 

mês. Não foi necessário processo de seleção dos bolsistas, pois a FOUFMG não possuiu 34 

Comitê de Bolsas Capes REUNI em funcionamento e que neste sentido, será necessário formá-35 

lo futuramente. O Pró-Reitor também se comprometeu a disponibilizar bolsas de graduação de 36 

apoio ao Colegiado de Graduação. A Profa. Maria Inês informou que já enviou e-mail a 37 

PROGRAD, fazendo formalmente a solicitação destas bolsas, e está aguardando retorno. A 38 



Profa. Maria Inês também se informou sobre o processo de contratação de professor visitante 39 

REUNI. Segundo do Prof. André Cabral, estes professores podem ter um contrato de dois anos 40 

e a titulação exigida é o doutorado. Para solicitar vagas de professores visitantes a Diretoria 41 

deve fazer um projeto, com a participação de todos os Departamentos. Já foi enviado pela 42 

Diretoria, em parceria com o Colegiado de Graduação, um memorando a todos os 43 

Departamentos, com objetivo de se fazer um levantamento da necessidade destes profissionais, 44 

para que seja elaborado o projeto. No terceiro comunicado a Profa. Maria Inês informou a todos 45 

que duas alunas matriculadas na Disciplina de Clínica Integrada de Atenção Primária I, 46 

solicitaram troca de turma prática, devido a problemas com o professor. Segundo a Profa. Maria 47 

Inês, os argumentos apresentados pelas alunas são inadequados e insuficientes. Ela conversou 48 

com o professor e esclareceu os fatos., e considera que o pedido deve ser indeferido. Os 49 

presentes sugeriram que a Profa. Maria Inês convide as alunas para uma conversa, e as oriente, 50 

que nesta situação, elas deveriam primeiramente conversar com o professor e depois com o 51 

coordenador da disciplina, e este e quem toma as providências necessárias. Após as 52 

discussões, todos os presentes foram favoráveis ao indeferimento da solicitação das estudantes. 53 

Terceiro ponto de pauta - Homologação das Aprovações Ad Referendum. A primeira 54 

homologação foi a indicação de pareceristas: Profa. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, 55 

do processo de reinclusão do aluno Haniel Betonico Barbosa e da Profa. Célia Regina Moreira 56 

Lanza do processo de constituição do Núcleo de Apoio Pedagógico. A outra homologação foi a 57 

concessão de trancamento total com justificativa, em 2012/1°, da discente Raíssa Gabriela 58 

Lopes Teixeira. A Profa. Inês esclareceu que a aluna está grávida e primeiramente havia 59 

solicitado regime especial. A mesma compareceu ao exame pericial no SAST (Serviços de 60 

Atenção à Saúde do Trabalhador da UFMG), que enviou laudo comprobatório que a aluna 61 

estava no oitavo mês de gravidez. Porém, a estudante desistiu de solicitar regime especial, pois 62 

está cursando o oitavo período, e as disciplinas são, em sua maioria, teórico-práticas e que 63 

muito provavelmente não seria concedido o regime especial, e haveria automaticamente o 64 

trancamento das disciplinas. As aprovações Ad referendum foram homologadas. Quarto ponto 65 

de pauta – Eleição dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE). A Profa. Maria 66 

Inês informou que este núcleo é composto por sete docentes, sendo um membro nato, o 67 

coordenador do Colegiado de Graduação, e outros seis, que serão eleitos, conforme Edital 68 

07/2012 Diretoria. As inscrições se encerraram em 23 de março de 2012. Os inscritos foram os 69 

professores: Andréa Clemente Palmier, Carlos Eduardo Assis Dutra, Célia Regina Moreira 70 

Lanza, Henrique Pretti, Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto e Simone Dutra Lucas. São 71 

três vagas com mandato de dois anos e três vagas com um mandato de 04 anos. A Eleição 72 

procedeu da seguinte forma, os oito membros presentes do Colegiado votavam nos inscritos e 73 

indicavam a duração do mandato, na mesma cédula. Segue o resultado da eleição: Profa. 74 

Andréa Clemente Palmier, eleita para o mandato de dois anos, com oito votos válidos, sendo 75 

sete votos para o mandato de dois anos e um voto para o mandato de quatro anos; Prof. Carlos 76 



Eduardo Assis Dutra, eleito para o mandato de dois anos, com oito votos válidos, sendo cinco 77 

votos para o mandato de dois anos e três votos para o mandato de quatro anos; Profa. Célia 78 

Regina Moreira Lanza, eleita para o mandato de quatro anos, com oito votos válidos para o 79 

mandato de quatro anos; Prof. Henrique Pretti, eleito para o mandato de quatro anos, com oito 80 

votos válidos, sendo quatro votos para o mandato de dois anos e quatro votos para o mandato 81 

de quatro anos, como ocorreu empate os membros do Colegiado decidiram elegê-lo para o 82 

mandato de quatro anos; Profa. Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto, eleita para o mandato 83 

de quatro anos, com oito votos válidos para o mandato de quatro anos; Profa. Simone Dutra 84 

Lucas, eleita para o mandato de dois anos, com oito votos válidos, sendo cinco votos para o 85 

mandato de dois anos e três votos para o mandato de quatro anos. Passado o prazo regimental 86 

para os recursos será publicada a Portaria da Diretoria instituindo o NDE do Curso de 87 

Odontologia. Quinto ponto de pauta – Proposta de Cronograma de Reuniões Ordinárias do 88 

Colegiado de Graduação. A Profa. Maria Inês apresentou a proposta das seguintes datas: 08 89 

de maio, 05 de junho e 03 de julho. As reuniões serão realizadas sempre as terças-feiras às 90 

8h30min. Todos os presentes aprovaram o cronograma de reuniões. Sexto ponto de pauta – 91 

Indicação da Coordenação do Programa de Tutoria Acadêmica do Curso de Odontologia.  92 

A Profa. Maria Inês, de acordo com a indicação da Comissão de Implantação e 93 

Acompanhamento do Processo de Mudança Curricular, apresentou o nome do Prof. João 94 

Henrique Lara do Amaral, para a coordenação da implantação do projeto piloto do Programa de 95 

Tutoria Acadêmica. A indicação foi aprovada por todos os presentes. Sétimo ponto de pauta – 96 

Outros Assuntos. A Profa. Maria Inês informou que está agendada uma reunião de 97 

Congregação para o dia 24 de abril próximo, nesta reunião serão discutidos os critérios de 98 

pontuação do INA. Ela já teve acesso ao documento, e aponta que fará uma sugestão de 99 

aumento na pontuação de coordenação de módulo do novo currículo, pois atualmente a 100 

pontuação é a mesma do coordenador de disciplina. Todos apoiaram. A Profa. Inês solicitou que 101 

os membros do Colegiado acessem o documento, já enviado, e avaliem, para possíveis 102 

sugestões, para que ela apresente na reunião da Congregação. Os membros decidiram fazer 103 

uma reunião extraordinária, no dia 17 de março, para discutirem e levantarem sugestões que 104 

valorizem as atividades do ensino de graduação. Finalizados todos os assuntos de pauta a Profa 105 

Maria Inês agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Érika Talita Silva, 106 

secretária do COLGRAD-FO-UFMG lavrei a presente ata, Belo Horizonte, 03 de abril de 2012. 107 
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